
Maatregelen voor de horecasector (vanaf 26.12.2021) 
 

Voor de toegang tot de horecagelegenheden is een geldig Covid Safe Ticket vereist. 

 

Horecazaken moeten sluiten tussen 23 uur ’s avonds en 5 uur ’s morgens, behalve voor private bijeenkomsten in het kader van een 

huwelijk of uitvaart. Tussen 23 uur en 5 uur ‘s morgens is het niet toegestaan om maaltijden en dranken aan te bieden om af te halen en 

te leveren.  

 

Zelfs als het Covid Safe Ticket wordt gebruikt om toegang te verlenen tot de instelling, is het dragen van een mondmasker of een stoffen 

alternatief verplicht voor alle klanten vanaf de leeftijd van 6 jaar. Het mondmasker kan worden afgezet als u aan tafel of aan de bar zit. 

Als dat om medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm worden gebruikt. Mensen die door een door een medisch attest 

gestaafde handicap geen masker, stoffen alternatief of gelaatsscherm kunnen dragen, zijn niet aan die verplichting gebonden. 

  

 

 
 

Het dragen van een mondmasker is ook verplicht voor iedereen die in de horeca werkt (operator en medewerkers, ook in de keuken). 

Als een masker om medische redenen niet kan worden gedragen, kan een gelaatsscherm worden gebruikt. 

 

Er mogen maximaal 6 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) aan een tafel, behalve als iedereen onder hetzelfde dak 

woont. 

 

Elke persoon moet aan de eigen tafel of aan de toog blijven zitten, behalve om zich naar de bar of een buffet te verplaatsen. 

 

Het gebruik van kans- en caféspelen (biljart, snookers, kickers, darts, etc.) is niet toegestaan, 

 

Collectief gebruik van waterpijpen is verboden in ruimtes die publiek toegankelijk zijn. 

In de besloten ruimten van eet- en drankgelegenheden van de horecasector, inclusief danscafés, is het gebruik van een 

luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Die meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij 

er een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime is voorzien. Er dient minstens één meter aanwezig te zijn in elke 

afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, waar wordt gerookt, en waar wachtrijen staan. Die meter 

dient te worden geïnstalleerd op een centrale plaats, en niet naast een deur, raam of ventilatiesysteem. Dat geldt niet voor open 

terrassen. 

 

De richtnorm voor de luchtkwaliteit is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te 

beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of 

luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie. Dat is omschreven in het ministerieel besluit van 12 mei 2021, verlengd bij ministerieel besluit van 

23 november 2021, over de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het 

kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de 

luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. 

 

Wanneer de waarde van 1.200 ppm overschreden wordt, is het aanbevolen dat de uitbater bovendien voorziet in een erkend systeem 

voor die luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 

ppm. 

 

Onder een “open terras” wordt verstaan: een onderdeel van een zaak uit de horecasector of een professionele traiteur- of 

cateringonderneming dat buiten gelegen is. Minstens een kant is volledig en altijd open en de lucht kan er vrij circuleren. De open zijde 

mag niet afgesloten worden, ook niet gedeeltelijk, bijvoorbeeld door een scherm of zonnewering. 

 

Voor terrassen bij horecazaken in gesloten publieke ruimten, zoals winkelcentra, gelden dus dezelfde regels als voor de binnenruimten 

van horecabedrijven (met name de verplichting om de luchtkwaliteit te meten). 

 

De gids bevat een geheel aan preventiemaatregelen die minimaal en noodzakelijk zijn om veilige contacten te garanderen tussen 

restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en klanten. 


