
Waarom geldt er een verbod op het deelnemen aan een gezelschap van meer dan 50 personen en een 

meldplicht voor samenkomsten met meer dan 50 personen? 

Uit analyses van de GGD blijkt dat veel besmettingen ontstaan in (feest)zalen, waar mensen die 

elkaar kennen bijeenkomen voor hetzelfde doel; een bruiloft, verjaardag, jubileum, 

personeelsuitje etc. Omdat men elkaar kent, is het moelijker voor mensen om afstand van elkaar 

te houden. Dat is anders bij mensen die afzonderlijk van elkaar, zonder elkaar te kennen, naar 

bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd of theatervoorstelling in het park gaan. Voor dit type 

samenkomsten geldt wel een meldplicht, zodat er extra goed toezicht wordt gehouden op het 

naleven van de coronamaatregelen. 

 

Welke samenkomsten moeten gemeld worden door de horeca? 

De horeca is vrijgesteld van de meldplicht als het gaat om de reguliere bedrijfsvoering. Een 

horecazaak hoeft dus niet te melden dat er plek is voor meer dan 50 bezoekers of dat de grens van 

50 bezoekers overschreden wordt. Dat is alleen anders als het gaat om een besloten partij of feest 

gaat. Dat besloten feest mag niet bedoeld zijn voor een gezelschap, dus geen verjaardagsfeestje 

of huwelijk. Wel is het mogelijk in een horecazaak een samenkomst te organiseren die afwijkt van 

de reguliere bedrijfsvoering, bijvoorbeeld een thema-avond in een restaurant waarbij meerdere 

gezelschappen van minder dan 50 bezoekers komen, bijvoorbeeld 20 tafels van vier gasten die 

geen onderlinge band hebben. Als er daarbij sprake is van meer dan 50 bezoekers, moet het 

gemeld worden. 

 

Hoeveel mensen mogen er in een horecazaak binnen zijn? 

De noodverordening geeft geen beperkingen aan het aantal gasten dat binnen mag zijn in de 

horeca of op het terras, zolang de regels over het houden van afstand, hygiëne en scheiden van 

bezoekersstromen maar nageleefd worden. Wel is er een verbod op het faciliteren van 

samenkomsten die bestaan uit gezelschappen van meer dan 50 personen. Dat betekent dat er 

geen zaal, ruimte of tafel verhuurd mag worden aan een gezelschap van meer dan 50 personen die 

een gezelschap vormen. Er is sprake van een gezelschap als de mensen die er van uitmaken een 

familiaire, collegiale of persoonlijke band hebben. Het gaat dus bijvoorbeeld om 

verjaardagsfeestjes en huwelijken maar ook bedrijfsuitjes of bijeenkomsten van 

sportverenigingen. 

 

Geldt de meldplicht voor gezelschappen tot 50 personen per bedrijf of per ruimte? 

De meldplicht geldt voor gebouwen en vaartuigen per afzonderlijke ruimte. Er hoeft dus geen 

melding te worden gedaan indien in een zalencentrum twee samenkomsten van ieder 40 personen 

plaatsvinden in twee zelfstandige ruimtes.  

 

Kunnen er nog evenementen worden georganiseerd? 

Ja, mits een evenementenvergunning wordt verleend (of voldaan wordt aan de voorwaarden voor 

een evenementenmelding) en de voorschriften uit de noodverordening worden nageleefd. Wel 

geldt een verbod op samenkomsten van gezelschappen van meer dan 50 personen.  

 

Als ik al eerder een evenementenvergunning heb gekregen voor een samenkomst van een gezelschap 

van meer dan 50 personen, mag dit dan nog doorgaan? 

Nee, de evenementenvergunning wordt afgegeven op grond van een gemeentelijke regels (de 

APV) en is geen vrijstelling van regels van de (nieuwe) noodverordening. Het feit dat er eerder een 

evenementenvergunning is afgegeven betekent dus niet dat een evenement mag doorgaan als het 

in strijd is met de nieuwe regels van de noodverordening. Dat zal vooral het geval zijn 

evenementen die zien op een gezelschap, zoals een bruiloft en buurtbarbeque. 



Wanneer is er sprake van een gezelschap? 

Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van “zich ophouden in een gezelschap” is het in ieder 

geval van belang of de personen bij elkaar horen vanuit oogpunt van de relatie (bijvoorbeeld 

familie, een vriendengroep, een reisgezelschap een sportteam of leden van een vereniging die 

gezamenlijk een ruimte bezoeken) of de aard van de gelegenheid (bijvoorbeeld een bruiloft, 

verjaardagsfeest of borrel voor genodigden). Het publiek bij een voetbalwedstrijd of 

theatervoorstelling zal bijvoorbeeld doorgaans bestaan uit meerdere gezelschappen of individuen. 

In een theater of bioscoop mogen dus wel voorstellingen plaatsvinden met meer dan 50 personen 

zolang er onder bezoekers maar niet één gezelschap is dat uit meer dan 50 personen bestaat.  

 

De ratio erachter is dat mensen die elkaar kennen en/of bij dezelfde groep horen, meer moeite 

zullen hebben om voldoende afstand van elkaar te houden.  

 

In de praktijk zal snel duidelijk zijn wanneer er wel of niet sprake is van een gezelschap. Je bent 

geen gezelschap met willekeurige anderen die op een zelfde tram wachten, of die toevallig naar 

een zelfde voorstelling gaan in een theater of bioscoop of die naar dezelfde sportwedstrijd in een 

stadion of op een sportveld komen kijken. 

 

Een gezelschap kan ook voor een bijzondere gelegenheid bestaan zoals een borrel, verjaardag of 

huwelijksfeest. Dan ben je, voor die gelegenheid, samen met andere uitgenodigde personen 

aanwezig bij een samenkomst die voor anderen niet vrij toegankelijk zal zijn. Ook al kent niet 

iedereen elkaar bij aanvang is in dat soort situaties ook sprake van een gezelschap. In dit soort 

situaties is een ruimte geheel of gedeeltelijk afgehuurd voor dat gezelschap.  

 

Zijn er uitzonderingen op het verbod van samenkomsten van gezelschappen van meer dan 50 

personen? 

Ja, dit verbod geldt bijvoorbeeld niet voor demonstraties, religieuze diensten en uitvaarten. De 

meldingsplicht geldt ondanks de uitzondering wel voor dit soort samenkomsten. 

 

Moet ik ook een melding maken als ik al een evenementenvergunning heb of evenementenmelding 

heb gedaan? 

Ja, de meldplicht uit de noodverordening is een zelfstandige plicht. Er geldt wel een uitzondering 

voor evenementen waarbij doorstroom plaatsvindt, zoals kermissen en braderieën.  

 

Geldt de meldplicht ook voor zakelijke samenkomsten? 

Ja, die geldt ook voor zakelijke samenkomsten. Wel geldt er een uitzondering voor samenkomsten 

met doorstroom van bezoekers, zoals tentoonstellingen of beurzen. Maar zakelijke bijeenkomsten 

zoals vergaderingen, lezingen en congressen vallen onder de meldplicht. 

 

Geldt de meldplicht ook voor samenkomsten in winkels en vergelijkbare bedrijven? 

Nee, de meldplicht geldt niet voor detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, 

presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen en daarmee vergelijkbare 

samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers. Als er in een winkel of 

bibliotheek een samenkomst wordt georganiseerd waarbij de doorstroom wegvalt, bijvoorbeeld 

een lezing of een optreden, dan geldt de meldplicht wel. 

 

Mogen coffeeshops na 24:00 nog bezoekers toelaten om te laten afhalen? 

Nee, na 24:00 mogen er geen nieuwe bezoekers worden toegelaten. Het afhalen van softdrugs 

valt niet onder de uitzondering voor afhalen van eten en drinken.  



 

Moeten terrassen om 24:00 sluiten? 

Nee, terrassen moeten om (uiterlijk) 01:00 sluiten. Wel geldt ook voor terrassen dat daar geen 

nieuwe bezoekers meer mogen worden toegelaten na 24:00. Alleen de bezoekers die om 24:00 al 

op het terras zaten mogen daar nog tot uiterlijk 01:00 blijven zitten. Als de exploitatievergunning 

een eerdere sluitingstijd voor het terras aangeeft, dan geldt deze eerdere tijd. 

 

De noodverordening geeft als sluitingstijd 01:00 aan. Mijn exploitatievergunning (voor een terras) kent 

een eerdere sluitingstijd. Mag ik nu langer open blijven? 

Nee, de tijden in de exploitatievergunning gaan voor. Als in de exploitatievergunning een eerdere 

sluitingstijd is opgenomen, dan gaat die tijd voor en moet er eerder gesloten worden. 

 

In de noodverordening staat dat de horeca vanaf 06:00 weer open mag. Mijn exploitatievergunning 

gaat uit van 07:00/09:00. Mag ik nu eerder open? 

Nee, de exploitatievergunning gaat voor. Er mag pas geopend worden op het moment dat in de 

exploitatievergunning is opgenomen. 

 

Moet een samenkomst in een woning ook gemeld worden? 

Nee, de meldplicht ziet niet op woningen en de daarbij behorende tuinen en erven. Wel is het 

dringende advies niet meer dan 6 personen (boven de 12) thuis te ontvangen. 

 

 


