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Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen 
 

Tot wanneer gelden deze maatregelen? 

Alle maatregelen (zoals sluiting scholen, sportverenigingen, eet- en drinkgelegenheden en 

zoveel mogelijk thuis blijven) gelden tot en met maandag 6 april. Het verbod op 

evenementen en bijeenkomsten geldt tot 1 juni. De overheid houdt ons op de hoogte als er 

veranderingen zijn over de maatregelen.  

 

Samenkomsten/evenementen zijn verboden tot 1 juni. 

 

Welke evenementen zijn verboden? 

Denk bijvoorbeeld aan koningsdag en bevrijdingsfestivals 

waar altijd veel mensen bij betrokken zijn bij de organisatie en 

waar veel mensen naartoe gaan. Alle evenementen en 

bijeenkomsten, óók met minder dan 100 personen, worden 

afgelast tot 1 juni 2020. 

 

 

Wat betekent een verbod op groepsvorming? 

Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in 

acht nemen en die geen huishouden vormen. 

 

Door je vrienden, familie en collega’s zo min mogelijk te zien is de kans kleiner dat je elkaar 

en daarna weer anderen besmet. Een burgemeester kan bepalen dat een bepaalde locatie, 

wijk of straat een verbod op groepsvorming krijgt. Dit betekent dat er op deze plaats geen 

groepsvorming mag plaatsvinden met meer dan 3 personen. 

 

Wat kan er gebeuren als groepen zich er niet aan houden?  

Er kan een boete gegeven worden als je je niet aan de regels houdt. 

 

Hoeveel is die boete? 

De exacte hoogte van de boete moet nog worden vastgesteld. Voor personen kan de boete 

wel €400 zijn. Voor bedrijven nog hoger, wel €4000. 

 

Mag ik nog wel een verjaardagsfeestje thuis vieren? 

Naast het eigen gezin, is het advies om het bezoek thuis te beperken tot 3 personen. 

 

Kan ik met een groep gaan sporten als iedereen voldoende afstand houdt? 

Blijf zoveel mogelijk thuis is het advies. Een frisse neus halen is prima, maar ga niet sporten 

in groepsverband. Als dit wel veel voorkomt, kan een burgemeester besluiten om een 

groepsverbod in te stellen. 

 

Mogen kinderen nog wel met meer dan 3 vriendjes buitenspelen? 

Jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buitenspelen. Het 

dringende advies is wel om met zo min mogelijk jonge kinderen bij elkaar samen te spelen.  

 

Ik woon in een wijk waar een groepsvormingsverbod geldt en ben met mijn gezin (>3) 

op straat. Mag dit? 

Ja dat mag. Voor gezinnen geldt geen verbod. Wel geldt altijd: blijf zoveel mogelijk thuis en 

houd altijd 1,5 meter afstand. 
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Wat betekent gezinsquarantaine? 

Voor iedereen geldt: Blijf zoveel mogelijk thuis. Als een gezinslid verkoudheidsklachten heeft 

EN koorts, dan geldt dat het hele gezin binnen moeten blijven. 

 

Gelden er voor bepaalde gezinnen uitzonderingen? 

Voor gezinnen met ouders die werken in cruciale beroepen en vitale sectoren geldt geen 

verplichte thuisquarantaine. Zoals van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar 

vervoer. Hier geldt ook dat gezinsleden met verkoudheidsklachten EN koorts thuis moeten 

blijven.   

 

Hoe lang duurt de gezinsquarantaine? 

Het RIVM komt zo snel mogelijk met een advies.  

 

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

 

Waarom moet ik zoveel mogelijk thuisblijven? 

Omdat iedereen het virus kan verspreiden en het 

bij bijvoorbeeld jouw opa en oma terecht kan 

komen of bij jongere mensen die al ziek zijn 

(astma, kanker, suikerziekte). We hebben iedereen 

nodig in Nederland om verspreiding van het 

coronavirus in Nederland  tegen te gaan en om 

deze kwetsbare mensen te beschermen.  

 

 

Wat wordt er bedoeld met thuisblijven? Wat 

mag ik nog wel? 

Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Voor de volwassenen geldt dat zij dan 

thuiswerken als dit kan. Ga alleen naar de winkel voor noodzakelijke boodschappen en doe 

dit alleen. Houd altijd 1,5 meter afstand en vermijd groepsvorming. 

 

Is dit een lockdown? 

Nee. Een lockdown is een heel ingrijpende maatregel die op dit moment gelukkig niet nodig 

is. Bij een lockdown ligt het hele leven stil en wordt de bewegingsvrijheid van alle inwoners 

zeer beperkt. Als we ons aan de maatregelen houden is een lockdown hopelijk niet nodig.  


