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Hoeveel mensen mogen er in een horecabedrijf aanwezig zijn? 
Het maximum aantal bezoekers binnen in een horecabedrijf is 30 gasten, exclusief personeel. Op 
een terras mogen maximaal 40 bezoekers, exclusief personeel, aanwezig zijn. 
 
Welke bijzonderheden spelen er bij het toegestane aantal personen? 
1.       Het maximum aantal personen binnen geldt per afzonderlijke ruimte. Een afzonderlijke 
ruimte is een zelfstandige ruimte met eigen voorzieningen, ten minste een eigen ingang, toilet en 
garderobe. Bezoekers van de ene ruimte mogen de bezoekers van de andere ruimte niet tegen 
(hoeven) komen. Ook een afgescheiden podium of een binnenterras is een afzonderlijke ruimte. 
2.       Onder het maximaal aantal bezoekers zijn gezelschappen van meer dan vier personen niet 
toegestaan. Er mogen dus maximaal vier personen aan een tafel, tenzij er sprake is van een 
huishouden of een andere uitzondering op de 1,5 meter regel. Er mogen geen reserveringen 
worden aangenomen voor meer dan 4 personen die niet tot een huishouden behoren. 
3.       Voor het aantal bezoekers maakt de leeftijd niet uit, kinderen onder de 12 tellen net zo goed 
mee als volwassenen. 
4.       Personeel wordt restrictief uitgelegd en gaat alleen om personen wiens werk noodzakelijk is 
in het bedrijf, bijvoorbeeld muzikanten in een café zijn geen personeel. 
 
Geldt het maximum aantal bezoekers ook voor een hotel? 
Nee, voor hotels waar uitsluitend hotelgasten aanwezig zijn geldt een uitzondering op het 
maximale aantal bezoekers. 
 
Welke eisen gelden er om te kunnen spreken van een buitenterras? 
Een buitenterras is een in de open lucht gelegen terras dat aan de bovenzijde of aan drie zijden 
open is. Wordt daar niet aan voldaan dan is sprake van een binnenterras en geldt het maximum 
van dertig bezoekers. 
 
Tellen kinderen mee voor het maximaal aantal personen? 
Ja, iedereen, ongeacht de leeftijd, telt mee. 
 
Kunnen er nog verjaardagen, bruiloften of georganiseerde borrels plaatsvinden in de horeca? 
Dat kan alleen met maximaal vier personen. Alle samenkomsten die gericht zijn op het 
samenkomen voor een gemeenschappelijk doel of gericht zijn op mensen met een 
gemeenschappelijke relatie zijn beperkt tot vier personen (tenzij er sprake is van een huishouden). 
Dus alle bruiloften, borrels, lezingen, verjaardagen, buurtfeesten etc. zijn beperkt tot 4 personen. 
Feitelijk betekent dit dat zaalverhuur niet mogelijk is.  
 
Geldt er een uitzondering voor bruiloften? 
Ja, maar alleen voor de huwelijksvoltrekking zelf, niet voor een viering in welke vorm dan ook. 
 
Vallen zakelijke bijeenkomsten ook onder het verbod op gezelschappen van meer dan vier  personen? 
Ja, tenzij er sprake is van een vergadering of het uitoefenen van het verenigingsrecht. 
Vergaderingen en verenigingen worden beschermd door het grondrecht tot vergadering en 
vereniging en vallen niet onder dit verbod. Gaat het om samenkomsten die wel een zakelijk 
karakter hebben, maar geen vergadering zijn, geen verenigingsactiviteit en ook geen doorstroom 
kennen, dan is het verbod wel van toepassing, bijvoorbeeld bij lezingen op uitnodiging, cursussen, 
de opening van een gebouw of een congres. Van een samenkomst met doorstroom is sprake als 



bezoekers door stromen door het gebouw of de locatie, bijvoorbeeld bij tentoonstellingen. De 
maximale groepsgrootte van dertig binnen en veertig buiten geldt wel voor samenkomsten in het 
kader van het verenigingsrecht. 
 
Mag het recht op vereniging ook uitgeoefend worden in de horeca, bijvoorbeeld door een 
studentenvereniging die met 25 mensen willen vergaderen in een café?  
Nee, hoewel het verbod op samenkomsten van gezelschappen niet geldt voor verenigingen mag 
dit niet uitgeoefend worden door middel van een reservering voor horeca, theater of bioscoop.  
 
Gelden de maximale bezoekersaantallen ook voor de cafés en restaurants bij instellingen met 
doorstroom? 
Ja, ook al vallen locaties met doorstroom, zoals musea en tuincentra, niet onder een maximum 
aantal bezoekers. De horeca die bij dat soort locaties aanwezig is valt wel onder de regeling van 
het maximaal aantal bezoekers. Voor alle duidelijkheid: horecazaken zijn zelf geen locaties met 
doorstroom. 
 
Kunnen horecazaken een ontheffing aanvragen van het maximaal aantal bezoekers? 
Er is in de noodverordening een ontheffingsmogelijkheid opgenomen voor samenkomsten in 
gebouwen met een groot belang voor de regio. Hoewel niet volledig duidelijk is wanneer zo’n 
ontheffing kan worden verleend zal een ontheffing niet voor een horecazaak worden afgegeven.  
 
Mogen horecazaken na 22:00 laten afhalen? 
Ja, alle horecazaken mogen na 22:00 nog laten afhalen. Voorwaarde is wel dat er maatregelen 
worden getroffen om bezoekers voldoende afstand te laten houden en dat er na 22:00 geen 
alcohol wordt verkocht. De eindtijd is afhankelijk van de exploitatievergunning: is de eindtijd 
eerder dan 02:00 dan geldt de eindtijd van de exploitatievergunning. Laat de 
exploitatievergunning latere exploitatie toe, dan geldt de eindtijd van de noodverordening: 02:00. 
Bezoekers mogen niet ter plaatse nuttigen. Het is aan te bevelen dat horecaondernemers hun 
zaak zo veel mogelijk ‘onklaar’ maken voor gasten die afhalen om te gaan zitten. 
 
Mogen coffeeshops na 22:00 nog laten afhalen? 
Ja, er mogen na 22:00 geen bezoekers meer aanwezig zijn maar er mag tot 01:00 wel afgehaald 
worden. De sluitingstijd uit de exploitatievergunning is leidend boven de maximale eindtijd voor 
afhalen in de noodverordening. Na 21:00 mogen er geen nieuwe bezoekers meer worden 
toegelaten voor de horeca, dus om te roken en consumpties te eten/drinken. 
 
Mogen horecazaken na 22:00 nog bezorgen? 
Ja.  
 
Mogen gasten in een horecazaak, theater of concertzaal staan? 
Nee, bij samenkomsten binnen geldt altijd de verplichting te placeren (=zitplaats aanwijzen) 
ongeacht het aantal bezoekers. Ook op terrassen moet altijd worden geplaceerd. 
 
Gelden de regels voor maximaal aantal bezoekers ook voor vaartuigen? 
Ja, zaken zoals de Pannekoekenboot en de Supperclub zijn ook eet- en drinkgelegenheden in de 
zin van de noodverordening en vallen onder dezelfde regels als de horeca. Ook voor 
rondvaartboten geldt het maximale aantal bezoekers binnen van 30 bezoekers. 
 



Welke eindtijd geldt er voor horecazaken in een andere inrichting, bijvoorbeeld een bioscoop of 
theater? 
Voor het horecagedeelte gelden dezelfde regels als voor andere horecazaken: na 21:00 geen 
nieuwe bezoekers en om 22:00 dicht. De inrichting zelf moet om uiterlijk 01:00 gesloten zijn voor 
bezoekers. 
 
Hoe laat moeten bioscopen, theaters, speelhallen en stripclubs gesloten zijn voor bezoekers? 
Uiterlijk om 01:00, de in de inrichtingen aanwezige eet- en drinkgelegenheden moeten om 22:00 
gesloten zijn. Voor seksclubs geldt een uitzondering: na het sluiten van de daar aanwezige eet- en 
drinkgelegenheid om 22:00 blijft er alleen het uitoefenen van contactberoepen over en daar is 
geen eindtijd aan verbonden.  
 
Moeten samenkomsten nog gemeld worden? 
Nee, deze verplichting is komen te vervallen. De mogelijkheid tot melden op de website is ook uit 
gezet. De nieuwe regels gaan voor: eerdere meldingen waar niet op gereageerd is omdat ze 
destijds voldeden kunnen hier geen rechten aan ontlenen. 
 
Wordt er verschil gemaakt tussen commerciële en para commerciële sportkantines? 
Nee, het verbod op openstelling van eet- en drinkgelegenheden bij sportinstellingen geldt 
algemeen, er wordt geen onderscheid gemaakt. 
 
Mag er afhaal plaatsvinden bij eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties en 
fitnessgelegenheden? 
Nee, voor deze eet- en drinkgelegenheden geldt een algemeen verbod op openstelling. Afhaal is 
niet toegestaan. 
 


