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Versoepelingen maatregelen 21 september 2021 

 

Geachte ondernemer, Geacht bestuur,  
 
Het kabinet heeft versoepelingen van de coronaregels aangekondigd, ingaande op 25 september 
2021. In deze brief geven wij een overzicht van de gewijzigde maatregelen welke van invloed 
(kunnen) zijn op uw horeca-onderneming of vereniging (voor zover op dit moment bekend). 
Maatregelen kunnen in de loop der tijd nog veranderen. Voor meer informatie of eventuele 
wijzigingen kijk op: www.rijksoverheid.nl.  
 
Bij deze brief vindt u tevens een bijlage: factsheet van de Rijksoverheid. Deze factsheet is een korte 
opsomming van de regels voor horeca binnen en buiten per 25 september 2021.  
 
Vanaf 25 september verplicht 
Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals in cafés, restaurants en sportkantines, is vanaf 
25 september 2021 een coronatoegangsbewijs nodig. Daarmee wordt de veilige afstand van 1,5 m 
losgelaten.  Alleen met het coronatoegangsbewijs is voor iedereen van 13 jaar en ouder toegang 
mogelijk: 
-  in alle horeca binnen (behalve bij afhalen zoals in sportkantines); 
-  bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden)                                                                                      
en; 
- bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters). 
 
Daarnaast blijft de regel van kracht dat: 
- in alle horeca een verplichte sluitingstijd geldt van 00:00 uur tot 6:00 uur. 
 
Voor evenementen gelden de volgende aanvullende regels: 
-  voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplichte sluitingstijd, 
onverminderd ons lokale evenementenbeleid; 
-  voor evenementen binnen met een vaste zitplaats geldt geen maximaal aantal bezoekers of 
sluitingstijd (natuurlijk kunnen andere gemeentelijke regels wel beperkingen met zich meebrengen) 
-  voor beide type evenementen geldt wel: horeca is na 0.00 uur gesloten (met uitzondering van 
afhaalmogelijkheden), onverminderd ons lokale evenementenbeleid; 
-  evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere 
bezoekerscapaciteit toelaten en geldt er een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur, 
onverminderd ons lokale evenementenbeleid. 

http://www.rijksoverheid.nl/


Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats (met uitzondering van horecaterrassen).  
 
Coronatoegangsbewijzen 
Het coronatoegangsbewijs wordt juist nu ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de 
verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag 
mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen. Daarnaast draagt het gebruik 
van het coronatoegangsbewijs bij aan het openen én open houden van de meeste locaties op 
maximale capaciteit. 
 
Hoe gaat dit in zijn werk? 
U informeert uw bezoekers dat voor een bezoek aan uw bedrijf of evenement een 
coronatoegangsbewijs nodig is.  
De bezoeker dient voor het bezoek een coronatoegangsbewijs aan te maken via de Corona-Check-
App of de website www.coronacheck.nl. De bezoeker kan op 3 manieren aan een toegangsbewijs 
komen: 
- een negatieve testuitslag van maximaal 40 uur oud; 
- een vaccinatiebewijs; 
- een herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud (vanaf begin juli mogelijk).  
 
De CoronaCheck-app of de website CoronaCheck.nl maakt automatisch een coronabewijs in de vorm 
van een QR-code. Het toegangsbewijs/de QR-code kan de bezoeker op de telefoon laten zien of 
uitprinten op papier. Deze QR-code scant u vervolgens in bij de ingang van uw bedrijf/evenement. Bij 
een groen scherm heeft de persoon een geldig coronatoegangsbewijs. 
Voor grote evenementen met minimaal 1000 bezoekers dient u uw evenement aan te melden bij 
‘testen voor toegang’.  
Meer uitleg over de coronatoegangsbewijzen vindt u op de website van de Rijksoverheid.  
 
Naleving 
Wij begrijpen dat het voor u als ondernemer een lastige en wellicht ook vervelende taak is om 
sommige van deze maatregelen uit te voeren. Wij gaan er echter vanuit dat, gezien de noodzaak voor 
deze maatregelen, gasten en ondernemers deze maatregelen naleven. 
 
De ondernemer is primair verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften als ook de controle 
daarop. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de tijdelijke wet maatregelen COVID-19, ligt in 
handen van de gemeente. Dit betekent dat indien het in het kader van de volksgezondheid 
noodzakelijk is, de gemeente handhavend moet optreden. Daarbij zoeken wij, met begrip voor de 
moeilijke situatie waarin de ondernemers zich bevinden, in beginsel de dialoog en sturen wij bij waar 
mogelijk. 
 
Nadere informatie 
Twijfelt u of u zich aan alle voorschriften houdt? Bel ons. Wij helpen u graag verder!  
Voor meer informatie over deze brief en vragen over de maatregelen kunt u contact opnemen met 
de gemeente via het telefoonnummer 045 – 544 83 83, of per e-mail via het e-mailadres: 
corona@simpelveld.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld, 
Vergunningverlener bijzondere wetgeving, 
 
Mevr. D. Pijls 
 

http://www.coronacheck.nl/

