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NIEUWSBRIEF CORONA EN CULTUUR, NR. 36 
 

Beste relatie, 

 

Op zondag 28 november is weer een aantal 

ingrijpende coronamaatregelen in werking getreden 

in aanvulling op de maatregelen per 13 november jl. 

(zie onze vorige nieuwsbrief, nr. 35).  

De nieuwe maatregelen duren ten minste tot en met 

zaterdag 18 december. Op 14 december maakt het 

kabinet een tussenstand op. 

De belangrijkste nieuwe regels vatten we hieronder 

samen. 

 

Algemeen  

Tot en met 18 december eindigen alle kunst- en 

cultuuractiviteiten om uiterlijk 17.00 uur ‘s middags. 

Tussen 17.00 uur en 05.00 uur zijn de culturele 

instellingen gesloten en mogen geen evenementen 

plaatshebben. De regels gelden voor 

zowel beoefening als vertoning.  

Op locaties waar nu een coronatoegangsbewijs 

(CTB) en een legitimatiebewijs moeten worden 

gecontroleerd, gaat aanvullend gelden dat  

- op doorstroomlocaties, zoals musea, één persoon 

per vijf m2 aanwezig mag zijn; 

- op alle overige locaties 1,5 meter afstand gehouden 

moet worden (zowel zittend als bij verplaatsing); 

- bij verplaatsingen in de locatie, dus ook in CTB-

locaties, geldt een mondkapjesplicht; alleen zittend 

is het publiek/de deelnemer in CTB-locaties 

vrijgesteld van het dragen van een mondkapje; 

- het dragen van een mondkapje is ook verplicht voor 

medewerkers, tenzij dit de uitoefening van het beroep 

ernstig belemmert. 

 

Theaters, bioscopen, concertpodia 

Personen vanaf dertien jaar zijn in alle gevallen 

verplicht een CTB te tonen en een mondkapje te 

dragen.  

Verder geldt voor theaters, bioscopen en 

concertpodia dat het publiek moet worden geplaceerd  

op 1,5 meter afstand van schouder tot schouder 

(tenzij sprake is van doorstroom) en dat er maximaal 

1.250 personen per zelfstandige ruimte aanwezig 

mogen zijn.  

De locaties moeten ingericht zijn op anderhalve 

meter afstand tussen de bezoekers. Dat betekent 

dat maximaal een derde van de reguliere 

zaalcapaciteit mag worden bezet (of bij doorstroom 

1 bezoeker per 5 m2 mag worden toegelaten). Dit 

maximum geldt naast het maximum van 1.250 

bezoekers, dus als de anderhalvemetercapaciteit 

meer is dan 1.250 bezoekers, mogen toch maar 

1.250 bezoekers toegelaten worden. 

Voor de horeca volgen de kunstinstellingen de regels 

van de horeca. 

Voor onderwijsactiviteiten gelden de regels voor het 

onderwijs. 
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Doorstroomlocaties 

Musea en monumenten worden gezien als 

doorstroomlocaties. Daar gelden vanaf 28 november 

de algemeen geldende openingstijden (sluiting van 

17.00 tot 05.00 uur), de 1,5 meter afstandsnorm, de 

controle op CTB’s en de mondkapjesplicht. 

Een uitzondering vormen bibliotheken. Zij worden 

gezien als essentiële dienstverlening en zijn 

uitgezonderd van de CTB-plicht en de 

sluitingsperiode van 17.00 tot 05.00 uur. Bibliotheken 

mogen de reguliere openingstijden blijven hanteren. 

Mondkapjes en 1,5 meter afstand zijn wel verplicht. 

Voor horeca, (theater)voorstellingen e.d. in 

doorstroomlocaties gelden de regels die voor die 

branches vastgesteld zijn.  

Voor onderwijsactiviteiten gelden de regels voor het 

onderwijs. 

 

Kunst- en cultuurbeoefening 

Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de niet-

essentiële dienstverlening, met als belangrijkste:  

- gesloten tussen 17.00 en 05.00 uur,  

- tonen van CTB-bewijs (voor personen boven de 

18 jaar),  

- mondkapjes bij verplaatsing. 

Kunst- en cultuurbeoefening buiten na 17.00 uur mag 

met maximaal vier personen. 

 

Onderwijsactiviteiten 

Beoefening van kunst en cultuur in het kader van 

reguliere onderwijsactiviteiten (dus in of ten behoeve 

van het geaccrediteerde onderwijs in po, vo, mbo of 

ho) is toegestaan, ook als die reguliere 

onderwijsactiviteit na 17.00 uur plaatsheeft.  

Voor (de vertoning van) kunst en cultuur in het kader 

van onderwijsactiviteiten in culturele instellingen en 

de vertoning van kunst en cultuur behorende bij de 

reguliere exploitatie van bibliotheken gelden de 

aangescherpte sluitingstijden. Na 17.00 uur kunnen 

die vertoningen dus niet meer plaatsvinden. 

 

Evenementen 

Evenementen zijn vanaf 28 november tussen 17.00 

uur en 05.00 uur verboden. Evenementen vóór 17.00 

uur kunnen dus wel doorgaan (binnen de kaders van 

de gewone lokale regels voor evenementen en de 

eerdere regels van 13 november), maar moeten om 

17.00 uur zijn afgelopen.  

Ongeplaceerde evenementen zijn 

helemaal verboden. Dit geldt dus ook voor 

evenementen op het gebied van kunst en cultuur.  

Er geldt voor evenementen een norm van 100% van 

de capaciteit bij anderhalve meter afstand (of 1 

persoon op 5 m2 als sprake is van doorstroom). Dit 

komt bovenop de verplichting het publiek te placeren 

en het maximum van 1.250 personen per 

zelfstandige ruimte. Uitgezonderd van de 

placeringsplicht en het maximum van 1.250 personen 

zijn de doorstroomevenementen. Daar geldt het 

maximum van 1 persoon per 5 m². 

 

Horeca 

Horecalocaties (binnen en buiten) zijn open tussen 

05.00 uur en 17.00 uur (m.u.v. afhaallocaties) onder 

de volgende voorwaarden: 

• Coronatoegangsbewijs en identificatiebewijs 

moeten gecontroleerd worden.  

• Een vaste zitplaats voor bezoekers is verplicht.  

• Het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden 

(m.u.v. personen die tot één huishouden behoren) 

en om een mondkapje te dragen bij verplaatsing. 

• De mondkapjesplicht geldt ook voor personeel, 

tenzij dit de beroepsuitoefening ernstig hindert.  

• In de horecalocatie geldt dat 100% van de 1,5 

meter capaciteit gebruikt kan worden. Dit komt in 

de praktijk neer op een derde van de reguliere 

capaciteit.  

 

3G en 2G 

Enkele instellingen hebben ons benaderd over 3G en 

2G. Hoewel een verplichting voor 2G (nog) niet aan 

de orde is, uiten zij hun zorgen over de uitsluiting van 

bepaalde groepen, die dit tot gevolg kan hebben.  

Hoewel we deze zorg begrijpen, zijn de 

coronamaatregelen landelijke maatregelen. Op dit 

moment worden wetsvoorstellen over onder andere 

2G behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. 

Uiteraard zullen we via de minister van OCW en 

andere kanalen de gevolgen van (bepaalde) 

maatregelen voor de cultuursector en haar publiek 

aan de orde blijven stellen.  

 

Noodsteun 

De huidige maatregelen hebben we niet voorzien bij 

de openstelling van de noodsteunregeling voor de 

periode mei tot en met december 2021. Het kan dus 

zijn dat instellingen die een aanvraag hebben 

ingediend per 31 oktober, meer behoefte hebben aan 

noodsteun. Of dat instellingen niet hebben 

aangevraagd, maar bij de huidige regels wel 



 

 

noodsteun nodig hebben.  

We kijken hoe we voor deze veranderde 

omstandigheden zo snel mogelijk een oplossing 

kunnen bieden in de vorm van een aanvulling op de 

bestaande regeling of een nieuwe noodsteunregeling. 

We houden u op de hoogte van de ontwikkeling.

 

 

We kunnen ons voorstellen dat er over het voorgaande nog vragen zijn. Laat ons dat gerust weten via het 

secretariaat van de afdeling Cultuur. We reageren daar dan individueel of via een aanvullende nieuwsbrief op. 
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