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Bijlage 2 – Veel gestelde vragen 

De focus van deze lijst met veelgestelde vragen ligt op de vragen die betrekking hebben op de landelijke evenementen 

werkwijze COVID-19. Kortom de antwoorden op de vragen die nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan deze 

landelijke werkwijze zijn hierin opgenomen. 

Definities 

1.  Wat wordt er verstaan onder verificatie van de gezondheid? 

 

Onder verificatie van de gezondheid wordt verstaan het vragen naar ziekteverschijnselen van COVID-19. Dit zijn de    

bekende verschijnselen als koorts, neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen e.d. Als blijkt dat één of meerdere van 

deze klachten aanwezig zijn dan mag de persoon die deze klachten heeft niet worden toegelaten tot de activiteit of 

inrichting. 

 

2. Wat wordt er verstaan onder placering? 

 

Onder placering wordt verstaan: het toewijzen van een zitplaats of in het geval van wellness-, sauna-, sport-, spel-, 

theater-, of dansactiviteiten het toewijzen van een afgebakende locatie waar de activiteit kan plaatsvinden. Bij 

placering in de vorm van toewijzing van een afgebakende locatie gaat het om de beoefening van de activiteiten. Bij het 

kijken naar sport- spel- theater en dansactiviteiten bestaat placeren uit het aanwijzen van een zitplaats. 

 

3.  Wat wordt er verstaan onder binnen? 

 

Onder binnen wordt verstaan: een gebouw of een bouwsel met een besloten ruimte. Een tent met drie geheel open 

zijden wordt gezien als een overkapping en daarmee als buiten. 

 

4.  Wat wordt er bedoeld met doorstroming van publiek? 

 

In de landelijke model noodverordening staat m.b.t. doorstroming het volgende.  

Uit de plannen van de organisator of de indeling van het terrein of gebouw moet helder zijn dat doorstroming plaats zal 

vinden. Dit moet ook feitelijk kunnen en ook daadwerkelijk gebeuren. In dit geval kan gedacht worden aan winkels, 

musea en dierentuinen. Ook bij een evenement met foodtrucks kan sprake zijn van doorstroming. Dat moet dan uit de 

opzet en indeling blijken. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een groot terras in het midden, kan niet worden 

gesproken van doorstroming. 

1,5 meter 

1. Moeten bij sportevenementen de deelnemers tijdens de wedstrijd ook 1,5 meter onderlinge afstand houden? 

 

Zie voor een antwoord: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-

coronamaatregelen   

Onderdeel: Extra aandachtspunten voor betaald voetbal, topsport, binnen – en buitensport, inclusief amateurcompetities.   

 

  


