
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

Dit zijn de coronaregels in de nieuwe 'gedeeltelijke lockdown 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag 

besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen 

daalt. Dit doet het kabinet door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het 

grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij 

het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. 

 

Meer dan het kabinet zou willen heeft de verscherping van de maatregelen impact op de samenleving en 

de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief aandient: een 

samenleving waarin we het virus onder controle houden. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot 

anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en 

mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de 

besmettingen worden voorkomen. 

 

Voorspelbaarheid 

Wat het kabinet wil is zo gericht mogelijk ingrijpen. Maar hoe hoger het aantal besmettingen, hoe minder 

fijnmazig de maatregelen. Het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus wordt 

versterkt door het testbeleid, het coronadashboard met hieraan toegevoegd een routekaart met 4 

risiconiveaus waarbij voor iedereen duidelijk is welke maatregelen op welk moment nodig zijn, de app 

CoronaMelder als ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek en aangescherpte wetgeving en 

handhaving. Zo versterkt het kabinet het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het 

virus. Zo kunnen ze snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het 

virus oplaait. 

 

Vervolg 

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag  14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober 

beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in 

vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te 

kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden. 

 

De maatregelen 

Groepen: 

 Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag. 

 In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30. 

 Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van 

verschillende huishoudens. 

Nieuwsupdate MarketingOost 

14 oktober 2020 

Nieuwsupdate met een verzameling aan relevante berichten uit diverse (media) bronnen over de 

Corona-crisis, de gevolgen én mogelijkheden voor de sector. MarketingOost is niet verantwoordelijk voor 

de inhoud van de externe berichten. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/risiconiveaus-en-maatregelen-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/risiconiveaus-en-maatregelen-covid-19


 

 Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen 

 

Dagelijks leven: 

 Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. 

 Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV. 

 In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje 

buiten de les. 

 Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk 

 Uitgezonderd zijn: 

o Hotels voor hotelgasten 

o Uitvaartcentra 

o Luchthavens voorbij de security check 

 Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie 

 Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft. 

 Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven. 

 Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd. 

 Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of 

te nuttigen in de openbare ruimte. 

 Evenementen zijn verboden, met uitzondering van: 

o Markten voor levensmiddelen 

o Beurzen en congressen 

o Bioscopen en theaters 

o Wedstrijden 

o Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare 

manifestaties 

 In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te 

druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten 

worden. De handhaving wordt aangescherpt. 

 Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat 

bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering 

van detailhandel en markten voor levensmiddelen. 

 

Sport 

 Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen 
individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. 

 Uitgezonderd zijn: 
o Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal) 
o Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie. 

 Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen 
club toegestaan). 

 Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. 

Reizen: 

 Reis zo min mogelijk 

 Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres 

 Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte 

 Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-

dringen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen


 

Tweede lockdown, maar banken geven geen tweede betaalpauze 

Horecabedrijven die door de sluiting van hun zaak in de financiële problemen komen, krijgen niet meer 

automatisch hulp van hun bank. Anders dan bij de eerste lockdown in april, zullen de banken dit keer niet 

met een algemene betaalpauze komen op de rente en aflossing van bedrijfsleningen, zegt voorzitter Chris 

Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken tegen de NOS. 

https://nos.nl/artikel/2352235-tweede-lockdown-maar-banken-geven-geen-tweede-betaalpauze.html 

 

 

Reactie KHN: Horeca plat gelegd; door verplichte sluiting 100 
procent steun noodzakelijk 

Gisteravond maakten premier Rutte en minister De Jonge tijdens een persconferentie bekend dat alle eet- 

en drinkgelegenheden in Nederland vanaf woensdagavond 14 oktober 22:00 uur opnieuw voor vier weken 

moeten sluiten. Na twee weken volgt er een eerste evaluatiemoment. Het is begrijpelijk dat de regering 

uitzonderlijke maatregelen treft met het oog op de volksgezondheid, maar de gevolgen voor de 

horecabranche zijn niet te overzien en dat terwijl de horeca niet de oorzaak is. Koninklijke Horeca 

Nederland (KHN) roept het kabinet dan ook dringend op om ondernemers financieel tegemoet te komen 

en per direct met aanvullingen te komen op het huidige steunpakket 3. Bovendien moet op zeer korte 

termijn de door het kabinet gepresenteerde routekaart worden aangevuld met sectorspecifieke slimme 

maatregelen die effect sorteren en tegelijkertijd de economie en maatschappij zo min mogelijk schaden. 

https://www.khn.nl/nieuws/horeca-plat-gelegd-door-verplichte-sluiting-100-procent-steun-noodzakelijk 

 

Reactie VNO-NCW & MKB Nederland: Gedeeltelijke lockdown komt 
hard aan bij ondernemers 

Het is onvermijdelijk dat het kabinet extra maatregelen neemt om de oplopende besmettingen terug te 

dringen. Het komt hard aan, vooral in sectoren die telkens opnieuw de klappen krijgen. De komende 

weken moeten we in Nederland daarom alles op alles zetten om de testcapaciteit op orde te krijgen, de 

routekaarten uit te werken zodat maatregelen minder grof hoeven te zijn en de handhaving van 

gedragsregels beter te organiseren’. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland  in reactie op de 

persconferentie van minister-president Rutte en minister Hugo de Jonge (VWS) van zojuist. ‘Het is goed 

dat het kabinet aangeeft dat er extra ondersteuning nodig is voor ondernemers die door de gedeeltelijke 

lockdown worden getroffen.’ 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/gedeeltelijke-lockdown-komt-hard-aan-bij-ondernemers 

 

 

Reactie theater-en evenementenbranche: We kunnen dit financieel 
niet meer opvangen' 

Dit is absoluut teleurstellend. We hebben maandenlang keihard gewerkt om alle evenementen 

coronaproof te krijgen", stelt Jolanda Jansen van de Alliantie van Evenementenbouwers na de nieuwe 

coronamaatregelen. Boris van der Ham van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP): ,,Het is 

onwaarschijnlijk frustrerend dat een sector waarvan door de overheid wordt erkend dat er nul 

besmettingen zijn geconstateerd in het publiek, zo hard wordt getroffen." Danny Damman van Ziggo 

Dome: ,,Zonder steun, nationaal en lokaal, gaan alle zalen knock-out". 

https://www.deondernemer.nl/corona/maatregelen/theater-evenementen-corona-financieel-niet-meer-

opvangen~2557685 

 

https://nos.nl/artikel/2352235-tweede-lockdown-maar-banken-geven-geen-tweede-betaalpauze.html
https://www.khn.nl/nieuws/horeca-plat-gelegd-door-verplichte-sluiting-100-procent-steun-noodzakelijk
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/gedeeltelijke-lockdown-komt-hard-aan-bij-ondernemers
https://www.deondernemer.nl/corona/maatregelen/theater-evenementen-corona-financieel-niet-meer-opvangen~2557685
https://www.deondernemer.nl/corona/maatregelen/theater-evenementen-corona-financieel-niet-meer-opvangen~2557685


 

Reactie poppodia: grote problemen, maar nog meer problemen voor 
artiesten 

De Nederlandse poppodia en muziekfestivals reageren dinsdag verslagen op het nieuws dat alle zalen de 

komende vier weken nog maar dertig mensen mogen ontvangen. "We blijven ons uiterste best doen om 

óók voor dertig man publiek iets van troost te bieden in de gitzwarte tijden", stelt directeur Berend Schans 

van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). "Maar rendabel is het voor de zalen al 

lang niet meer. We kunnen niet inschatten wat er mogelijk is en welke zalen zullen overleven. De 

financiële reserves zijn de afgelopen maanden wel opgesoupeerd." 

https://www.ad.nl/binnenland/dit-zijn-alle-reacties-op-de-coronamaatregelen-van-blij-tot-woedend-en-

bezorgd~a9b8061d/ 

 

Reactie Musea: blij dat kabinet geen extra beperkingen oplegt 

De Museumvereniging is blij dat musea open mogen blijven. Dinsdag maakte het kabinet verscherpte 

coronamaatregelen bekend voor onder meer de horeca, winkels en sportverenigingen, maar voor musea 

verandert er niet veel. Het wordt verplicht een mondkapje te dragen en de museumcafé ‘s moeten dicht, 

maar verder worden geen extra beperkingen opgelegd aan bijvoorbeeld het aantal bezoekers of de 

openingstijden. 

https://www.nd.nl/nieuws/varia/997232/musea-blij-dat-kabinet-geen-extra-beperkingen-oplegt 

 

Reactie CNV: extra steunmaatregelen noodzakelijk 

Het kabinet moet nu extra steunmaatregelen treffen voor zwaar getroffen sectoren. Dat is de reactie van 

het CNV op de persconferentie van gisteravond. Het in september afgesloten steunpakket is inmiddels 

achterhaald in deze nieuwe werkelijkheid.  

https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/reactie-cnv-op-persconferentie-extra-steunmaatregelen-

noodzakelijk/ 
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