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Datum
24 mei 2020
Onderwerp Protocol Heropening Horeca

Geachte heer Willemsen,
Naar aanleiding van (het nieuwsbericht bij) de publicatie van het protocol
Heropening Horeca van de Koninklijke Horeca Nederland bericht ik u, mede
namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als volgt.
In haar brief aan de Tweede Kamer d.d. 19 mei jl. heeft het kabinet het volgende
geschreven:
“Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een
tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde
huishouden). Evenals in de publieke ruimte vindt handhaving van de 1,5 meter
plaats vanaf drie personen. In dit geval gebeurt deze handhaving primair door de
locatie-eigenaar. Dit laatste is ook van toepassing in de binnenruimte van
horecagelegenheden.”
Uitgangspunt van het kabinet, bij u bekend, is dus steeds geweest: iedereen op
1,5 meter met uitzondering van personen uit hetzelfde huishouden. We
handhaven vanaf 3 of meer personen.
Het is spijtig dat er kennelijk onduidelijkheid is geweest over de interpretatie van
dit uitgangspunt. Ter verduidelijking licht ik nog eens het volgende toe:
- te allen tijde geldt dat in de horeca binnen en buiten de 1,5 meter afstand in
acht moet worden genomen, met uitzondering van personen uit hetzelfde
huishouden
- naast tafels voor tweetallen uit een zelfde huishouden die binnen 1,5 meter van
elkaar mogen zitten, dienen er te allen tijde tafels beschikbaar te zijn voor
tweetallen en gezelschappen die wel 1,5 meter afstand dienen te houden
- op deze manier wordt het ook mogelijk voor tweetallen en gezelschappen die
niet tot hetzelfde huishouden behoren, om van de horeca gebruik te maken
zonder het eventuele risico op verdere verspreiding van het virus
- onverlet blijft dat handhaving ten aanzien van de 1,5 meter afstand eerst
plaatsvindt bij 3 of meer personen.
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Zoals u al in uw disclaimer en ten aanzien van de juridische status constateert,
gaan wetten en noodverordeningen voor het protocol. Ik verzoek u dan ook deze
brief onder uw leden te verspreiden, zodat zij kennis kunnen nemen van het
beleid terzake. Omdat de noodverordeningen nog moeten worden vastgesteld, is
bovendien extra alertheid op de wijze waarop de voorzitters van de
Veiligheidsregio’s met deze bepaling omgaan, geboden.
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De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus
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