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De planning voor de versoepelingen van de coronamaatregelen in 
Nederland, blijft op hoofdlijnen van kracht. Dat heeft het kabinet 
woensdag 27 mei 2020 besloten. Minister-president Rutte lichtte de 
uitkomsten van het overleg na afloop toe tijdens een persmoment. 

Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen 
versoepelen, onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele 
instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 
meter afstand houden, vermijd drukte, thuis blijven bij klachten en zoveel 
mogelijk thuiswerken. Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat alle 
informatie. 

Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe 
versoepelingen. Aan dat pakket zijn door het kabinet enkele categorieën 
toegevoegd. Het gaat om sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en 
wellness, sport- en verenigingskantines en casino’s en speelhallen. Eerder 
gold 1 september als beoogde openingsdatum. Uiteraard gelden daarbij 
basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming 
hierover volgt eind juni, waarbij ook naar de positie van overige 
binnensporten wordt gekeken. 

Buiten sporten tot en met 18 jaar 

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en 
begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 
1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 
jaar. Sportwedstrijden blijven verboden. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


Testen bij milde klachten, inclusief verlies reuk- of 
smaakvermogen 

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan 
vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te 
laten testen bij de GGD. Om het coronavirus nu en de komende tijd onder 
controle te houden is uitgebreid testen en – bij besmetting – een bron- en 
contactonderzoek cruciaal. Verlies van reuk- of smaakvermogen is 
toegevoegd aan de lijst van klachten die kunnen duiden op besmetting 
met het coronavirus. 

Zomervakanties 

Ten aanzien van de situatie in de zomervakantie is de hoop uitgesproken 
dat hier volgende week meer informatie over gegeven kan worden. Vast 
staat wel dat de basismaatregelen die gelden, ook van toepassing zijn in 
de vakantiemaanden juli en augustus. 

Virus onder controle houden 

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder 
controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in 
de samenleving te beschermen. Er zijn door de naleving van de 
maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve 
ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte. 

Het kabinet is begonnen met het aanpassen van maatregelen in de buurt, 
lokaal. Dat geeft meer drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar 
vervoer. In juli volgen aanpassingen op regionaal niveau, later op landelijk 
niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo 
beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. 

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle 
blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan 
kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden 
teruggedraaid. 
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