
De regels voor ‘buiten’ via site R.I.V.M. 

• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot 
jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen 
die behoren tot één huishouden en voor mensen die een 
hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden. 

o Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge 
afstand van 1,5 meter. 

• Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van 
mensen, zoals in winkelstraten, dierenparken of kermissen, is er geen 
maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen. 

• In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt 
er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen zolang er 
gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een 
vaste zitplaats. 

o Er geldt een maximum van 250 personen in situaties waar geen 
reservering en gezondheidscheck plaatsvinden of waar geen vaste 
zitplaats is, zoals bij toeschouwers langs de lijn. 

o In de horeca zijn een reservering, een gezondheidscheck en een 
vaste zitplaats altijd verplicht. 

o Op buitenterrassen in de horeca mogen onder voorwaarden 
‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter 
afstand. 

Sport en spel 

• Per 1 juli zijn alle binnen- en buitensporten weer mogelijk. 
• Waar mogelijk houdt iedereen 1,5 meter afstand. Maar als dat 

onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag tijdens het sporten de 
1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. 

• Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of 
wedstrijd.  

• Wedstrijden met toeschouwers zijn per 1 juli in principe ook weer 
toegestaan. 

o Hier gelden dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of 
‘buiten’. 

o Spreekkoren of zingen en schreeuwen bij wedstrijden zijn niet 
toegestaan. 

o Lokale autoriteiten hebben de bevoegdheid wedstrijden en 
trainingen met publiek vooralsnog te verbieden. 
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