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Dit document is een vertaling van het officiële staatsdocument “PLAN PARA LA 

TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD: RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES 3 de 

mayo de 2020”  gepubliceerd op 3 mai 2020. 

Het origineel kan men hier vinden. De vertaling is uitgevoerd door Cees Cornelissen en 

gepubliceerd op https://www.tulipanmalaga.nl en is niet verantwoordelijk voor 

eventuele wijzigingen die in het origineel worden aangebracht.  

http://www.tulipanmalaga.nl/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/03052020_Desescalada.pdf
https://www.tulipanmalaga.nl/
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I.  Introductie 
De Raad van Ministers heeft op dinsdag 28 april 2020 het plan voor de overgang naar 

een nieuwe norm aangenomen (pdf; bijlage I, bijlage II en bijlage III), waarin de 

belangrijkste parameters en instrumenten voor het opheffen van de maatregelen die 

zijn vastgesteld in de Koninklijk besluit van de alarmerende staat om de verspreiding 

van de pandemie in te perken. 

Dit plan is indicatief, aangezien het een routekaart uiteenzet, die de regering wil 

nemen in de richting van de nieuwe normaliteit. De concrete en definitieve 

beslissingen worden genomen door de minister van Volksgezondheid en de rest van de 

gedelegeerde autoriteiten. 

Daarom zijn alle reacties in overeenstemming met het goedgekeurde plan, maar ze 

zouden kunnen veranderen als de uiteindelijke beslissing een andere is. 

De overgang zal geleidelijk, asymmetrisch en gecoördineerd zijn en de activiteit en 

mobiliteit zullen in vier fasen worden gestructureerd, afhankelijk van de beheersing 

van de epidemie en de snelheid die de gezondheidssituatie van elk gebied toestaat, 

naast andere factoren, die openbaar zullen zijn en zullen worden gemeten door 

volgens objectieve criteria. 

 

Samengevat: 

 Er zal geen verandering, opheffing of verlichting zijn als het niet uitdrukkelijk is 

goedgekeurd door het overeenkomstige rechtsinstrument. 

 Het plan voor de overgang naar een nieuwe normaliteit is louter indicatief en 

staat op zichzelf geen enkele activiteit in welk stadium dan ook toe. 

 Dit zijn enkele van de meest voorkomende twijfels van burgers en media die 

door de regering zijn verzameld. 

  

http://www.tulipanmalaga.nl/
https://www.tulipanmalaga.nl/wp-content/uploads/2020/05/BIJLAGE-I.pdf
https://www.tulipanmalaga.nl/wp-content/uploads/2020/05/BIJLAGE-II.pdf
https://www.tulipanmalaga.nl/wp-content/uploads/2020/05/BIJLAGE-III.pdf
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II. Algemene vragen 
 

Wanneer kan men andere mensen bij hun thuis bezoeken? 

Vanaf fase I is er de mogelijkheid van sociaal contact tussen mensen zonder eerdere 

pathologie en die niet als kwetsbaar zijn beoordeeld. Er zullen echter meer 

beperkende voorwaarden worden vastgesteld voor ouderen en / of mensen met een 

pathologie, die in fase II en III kunnen worden gewijzigd.  

 

Welke beperkingen zijn er om kwetsbare groepen te bezoeken? 

Beperkingen zijn beschermingsmaatregelen voor kwetsbare groepen die erop gericht 

zijn besmetting te voorkomen bij de risicopersonen die het meest door de ziekte zijn 

getroffen. 

Om te bepalen wanneer we mensen kunnen bezoeken die tot kwetsbare groepen 

behoren, zullen we drie vragen moeten beantwoorden: 

 Als ze in dezelfde provincie of in een andere provincie wonen. 

 Als ze in een residencia voor ouderen of thuis wonen. 

 Of ze tot groepen behoren waarvoor al dan niet versterkte maatregelen zijn 

vastgesteld. 

De combinatie van deze drie factoren bepaalt in welke fase ze bezocht kunnen 

worden. Specifieke criteria worden de komende dagen bepaald. 

 

Onder welke voorwaarden kan men in fase I, II en III van de ene 

provincie naar de andere gaan? 

Over het algemeen zijn verplaatsingen tussen provincies in principe niet toegestaan 

totdat het transitieproces naar de nieuwe normaliteit is afgerond (dus na fase III). Deze 

verplaatsingen kunnen echter worden uitgevoerd om gerechtvaardigde redenen, zoals 

onvermijdelijk persoonlijk werk of een andere naar behoren gerechtvaardigde oorzaak 

van overmacht. 

 

 

 

http://www.tulipanmalaga.nl/
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Wanneer kan men naar zijn tweede verblijf in dezelfde provincie gaan? 

Zoals beoogd in het transitieplan naar de nieuwe normaliteit, zullen bezoeken aan 

tweede woningen binnen de provincie waar de gewone verblijfplaats is gevestigd, 

vanaf fase II zijn toegestaan. Dit is volgens BOE-S-2020-131 (10 mei 2020) aangepast 

naar Fase 1. 

 

Wanneer kan men naar zijn tweede verblijf in een andere provincie, dan 

waar men woont, gaan? 

Over het algemeen kan men, totdat de nieuwe normaliteit bereikt is, na het passeren 

van fase III, niet naar andere provincies reizen dan waarin men woont, behalve voor 

gerechtvaardigde redenen. Men zal moeten wachten totdat beide provincies fase III 

zijn gepasseerd en de nieuwe normaliteit in gaan. 

 

Tijdens de alarmtoestand was de toegang en verzorging van de tuin een 

zeer beperkte activiteit. Hoe wordt het vanaf nu geregeld? 

Vanaf fase 0, dat wil zeggen vanaf 4 mei, is het toegestaan om familie-, 

zelfconsumptie- of gemeentelijke tuinen te bezoeken, zolang ze zich in hetzelfde 

gemeentelijk gebied als het huis of een aangrenzend gebied bevinden, en gepaste 

hygiëne en voorzorgsmaatregelen worden genomen zoals sociale afstand. 

Het werk in de tuinen zal individueel worden uitgevoerd, tenzij men mensen met een 

handicap, minderjarigen, ouderen vergezeld of andere gerechtvaardigde redenen 

heeft, en voor de tijd die nodig is voor het uitvoeren van de taken voor het onderhoud 

van de tuin. 

 

Wat zijn de markeringen die elke faseverandering bepalen? 

De markeringen zijn opgenomen in bijlage I (PDF) van het Plan voor de transitie naar 

een nieuwe normaliteit. Het is een reeks van epidemiologische, mobiliteits- en 

economisch-sociale indicatoren die de algehele beoordeling, op kwantitatieve en 

kwalitatieve wijze, van de situatie van elk gebied met betrekking tot de-escalatie 

mogelijk maken. 

Bijlage I kan men ook de informatiebronnen zien waaruit deze indicatoren worden 

gehaald. Autonome gemeenschappen werken aan de meest efficiënte manier om 

http://www.tulipanmalaga.nl/
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gegevens te verzamelen en aan de noodzaak om drempels vast te stellen en welke 

waarden moeten worden vastgesteld. 

Wanneer kan men toerisme beoefenen? Wanneer kan men de bergen in 

of naar het strand gaan? 

Zodra fase I is bereikt, kan actief- en natuurtoerisme worden beoefend in beperkte 

groepen mensen binnen dezelfde provincie. Er kunnen ook bezoeken worden gebracht 

(hoewel er geen culturele activiteiten in plaatsvinden) aan musea, met een beperkte 

capaciteit. 

In fase II wordt actief- en natuurtoerisme toegestaan voor grotere groepen mensen en 

ook bezoeken aan monumenten en andere culturele voorzieningen zijn mogelijk (geen 

culturele activiteiten) met handhaving van een beperkte capaciteit. 

Zodra fase III is bereikt, worden voor de bovengenoemde activiteiten een grotere 

capaciteit toegestaan en zal het mogelijk zijn om zowel actief- als natuurtoerisme uit te 

oefenen en naar het strand te gaan (met behoud van veiligheid en de sociale 

afstandsvoorwaarden). 

Bovenstaande activiteiten zullen altijd binnen dezelfde provincie moeten plaatsvinden, 

aangezien het in principe niet waarschijnlijk is dat reizen naar andere provincies tot het 

einde van Fase III niet is toegestaan en pas in het overgangsproces naar de nieuwe 

normaliteit mogelijk zouden zijn. 

 

Hoe laat mogen de kinderen onder de 14 jaar de deur uit? Hoe zit het 

met kinderen onder de 14 jaar die in gemeenten wonen met minder dan 

5.000 inwoners?  

Als onderdeel van de noodmaatregelen voor burgers mogen kinderen onder de 14 jaar 

een uur per dag tussen 12.00 uur en 19.00 uur 's middags en binnen een straal van 

maximaal 1 kilometer van hun woning naar buiten gaan. Er is een maximum van drie 

minderjarigen, onder begeleiding van een verantwoordelijke volwassene met wie ze 

samenwonen of met een huishoudelijk medewerker die de leiding heeft, mits ze geen 

symptomen hebben of in quarantaine zijn. 

Voor minderjarigen in gemeenten met minder dan 5.000 inwoners zijn er geen 

tijdslimieten, omdat er minder kans is op drukte. 

 

 

http://www.tulipanmalaga.nl/
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Mag men samen met de hond wandelen? 

De wandelingen, die vanaf 2 mei zijn toegestaan als onderdeel van de 

noodmaatregelen voor burgers, moeten individueel worden uitgevoerd of vergezeld 

van een vaste partner, in vooraf vastgestelde tijdsbestekken per leeftijdsgroep. 

De hond uitlaten is een activiteit die tijdens de alarmstatus is toegestaan voor korte 

wandelingen om zijn fysiologische behoeften te dekken, zonder contact met andere 

dieren of mensen en men dient prioriteit te geven aan de tijden met de minste drukte. 

Daarom mogen ook twee partners of personen die in hetzelfde huis wonen, met hun 

hond wandelen, wanneer het in het overeenkomstige tijdslot wordt gedaan. 

 

Wanneer kan ik iets drinken in een bar? 

De terrassen zullen vanaf Fase I kunnen openen, zij het met een beperkte capaciteit 

(50%). De bars mogen vanaf fase II aan tafel serveren of drankjes bereiden die 

afgehaald kunnen worden, altijd met een garantie van scheiding en 

capaciteitslimieten. 

In fase III wordt de capaciteit uitgebreid en wordt de barservice toegestaan met een 

bepaalde scheiding tussen klanten. De discotheken en nachtbars kunnen worden 

geopend (met beperkte capaciteit). 

 

Kleine groepen mogen elkaar ontmoeten vanaf fase I, maar wat is een 

kleine groep? 

Een kleine groep bestaat uit maximaal 10 personen, zolang het geen kwetsbare 

mensen zijn. Vanaf Fase I mogen ze elkaar ontmoeten, altijd met een sociale afstand 

van ongeveer 2 meter en met de nodige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. 

 

Mag ik mijn huis verbouwen? 

Vanaf fase 0 zijn verbouwingen toegestaan op plaatsen die onder bepaalde 

veiligheidsvoorwaarden niet gesloten zijn. De hervormingen in gebouwen zijn ook 

toegestaan zolang ze leeg zijn (niet bewoond) en er geen contact is met de buren. De 

ruimtes en routes moeten worden opgedeeld in sectoren, zodat buren en arbeiders 

elkaar niet kunnen tegenkomen. 

 

http://www.tulipanmalaga.nl/
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Hoe worden de prestaties van de veiligheidsdiensten en -organen 

aangepast aan elke fase van de-escalatie? 

In de opeenvolgende fasen van het transitieplan zullen burgers altijd de steun krijgen 

van de verschillende veiligheidstroepen en -organen, die hun inzet en hulpmiddelen 

zullen aanpassen aan nieuwe behoeften, altijd met de doelstellingen om de 

volksgezondheid en de werking van essentiële diensten, om onwettig of crimineel 

gedrag te voorkomen en de samenleving, zoveel mogelijk te helpen. 

 

Wat zal er gebeuren met de huidige steun, zoals de de uitkeringen aan 

zelfstandigen en de vrijstelling van quota in ERTE's als gevolg van 

overmacht? 

Momenteel wordt onderzocht welke maatregelen in elke fase van de-escalatie het 

meest effectief zijn met betrekking tot de productieve sector en de werkgelegenheid. 

Er worden verschillende opties beoordeeld, maar de prioriteit is altijd om de inkomens 

van de getroffenen te beschermen en de werkgelegenheid te behouden. 

De Raad van Ministers keurt de maatregelen goed, die nodig zijn om de sociale 

bescherming te waarborgen. 

 

Ik zit in een ERTE, maar mijn bedrijf hervat de activiteit in fase 0. Mag ik 

werken? 

Bedrijven die vanwege de gezondheidscrisis tot een ERTE zijn overgegaan en hun 

activiteiten hervatten, zullen het personeel dat ze nodig hebben, zelfs parttime, uit de 

ERTE kunnen verwijderen. Dit zal de situatie voor veel kleine en middelgrote bedrijven 

en de integratie van duizenden werknemers met de terugkeer naar hun werk 

vergemakkelijken. 

 

 

 

 

 

http://www.tulipanmalaga.nl/
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III. Winkels 

 

Wanneer kan men kleding kopen in een kleine winkel? En in een 

winkelcentrum? 

Als het op afspraak is, kan men vanaf fase 0 winkels bezoeken die individuele aandacht 

bieden aan hun klanten en aan wie ze maximale individuele bescherming moeten 

garanderen. Vanaf fase I zullen kledingwinkels normaal gesproken kunnen openen 

zolang aan de capaciteits- en afstandsvoorwaarden wordt voldaan. 

De winkelcentra zijn vanaf fase II te bezoeken, met beperkte capaciteit. Verblijf in 

gemeenschappelijke ruimtes of recreatiegebieden is in die fase II verboden. 

 

Iemand werkt (met klantencontact) in een klein bedrijf. Welke 

veiligheids- en hygiënemaatregelen moet men volgen? 

Vanaf fase 0 kan men winkels openen met een oppervlakte van minder dan 400 

vierkante meter, altijd op afspraak en met garantie voor individuele aandacht. 

Een gezondheidsbesluit dat op 3 mei is gepubliceerd, beschrijft in detail alle 

hygiënische en veiligheidsmaatregelen die bedrijven moeten volgen, zoals: 

 Tweemaal per dag ontsmetting van het bedrijf (één daarvan aan het einde van 

de dag). 

 Het bedrijfsuniform dient dagelijks gewassen te worden. 

 De toiletten mogen niet gebruikt worden, behalve in noodzaak. 

 Het gebruik van afvalbakken, zodat het afval wordt beheerst. 

 Het ontsmetten van de kleedruimte na elk gebruik. 

Werknemers mogen geen Covid-19-symptomen hebben of een positieve diagnose of 

in quarantaine zijn geplaatst. Er zal voorrang worden gegeven aan 65-plussers in de 

tijdzones, waarin ze kunnen wandelen of sporten. 

 

 

 

 

http://www.tulipanmalaga.nl/
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Hoe kan ik een boek kopen in een boekwinkel? 

In fase 0 moet u een afspraak maken voor persoonlijke attentie of het boek online 

kopen. Deze lokalen zullen aan de gestelde voorwaarden moeten voldoen (beschikken 

over een balie, beveiligingsschermen etc.). 

En vanaf fase I zullen de boekhandels normaal gesproken kunnen openen zolang aan 

de capaciteits- en afstandsvoorwaarden wordt voldaan. 

 

Kunnen er lokale voedselmarkten worden gehouden? 

Ja. Vanaf fase I is hervatting van de voedselmarkten in de buurt toegestaan, op 

voorstel van de gemeenteraad en de overeenkomstige autonome gemeenschap, onder 

bepaalde voorwaarden. 

Op deze manier wordt een extra kanaal mogelijk gemaakt, zowel voor de 

voedselvoorziening, het bevorderen van het korte verkoopkanaal en de activiteit van 

kleine boeren, als ook voor de verkoop van producten onder omstandigheden die 

vergelijkbaar zijn met die van detailhandel. 

Daarom kunnen de buitenmarkten / niet-sedentaire markten (straatmarkten), indien 

de gemeenten het voorstellen, hun activiteit hervatten, met voorwaarden voor de 

afstand tussen de kramen, en afbakening van de straatmarkt voor een correcte 

capaciteitscontrole door de hulpdiensten. 

In eerste instantie kan slechts 25% van de gebruikelijke kraampjes worden 

geïnstalleerd - of kan het voor de markt beschikbare oppervlak worden vergroot - om 

de veiligheidsafstand tussen de kramen en tussen voetgangers te behouden. 

 

In welke fase en onder welke voorwaarden wordt de heropening van de 

kappers verwacht? 

Als het op afspraak is, zijn ze te bezoeken vanaf fase 0, herzienbaar op maandag 4 mei. 

Vanaf fase II worden ze geopend met de vastgestelde capaciteits- en 

veiligheidsmaatregelen. 

Hoe houd men een veilige afstand in een kapsalon? 

In een kapsalon wordt de sociale afstand op een noodzakelijke manier verkort. De 

kapper moet een masker en geschikte beschermende uitrusting dragen; en de cliënt 

tevens een masker. Verder moet er een afstand van minimaal 2 meter worden 

aangehouden tussen de klanten zelf. 

http://www.tulipanmalaga.nl/
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IV. Reizen en verplaatsingen 
 

Is het gebruik van maskers essentieel in het openbaar vervoer? 

Ja, sinds maandag 4 mei. In het openbaar vervoer is het niet mogelijk om sociale 

afstand te garanderen, dus het dragen van een masker is verplicht. 

 

Moet ik een masker dragen in mijn privévoertuig als ik met mijn partner 

ga? En in een taxi? 

Individuele verantwoordelijkheid en zelfbescherming zijn belangrijk voor de overgang 

naar het nieuwe normaal. Dit vertelt ons dat bij het delen van een privévoertuig, als er 

sprake is van gewoon samenleven of nauw lichamelijk contact, het gebruik van een 

masker niet nodig is.  Echter als er mensen worden vervoerd, die niet in hetzelfde huis 

wonen, is het gebruik van een masker verplicht, zoals ook bij het openbaar vervoer. 

Het volgende is toegevoegd (BOE-S-2020-131 van 10 mei 2020): het aantal personen 

in een vervoersmiddel is gelijk aan het aantal zitplaatsen per auto indien degene op 

hetzelfde adres wonen en hoeven geen mondkapje te dragen vanaf Fase 0. Indien 

personen niet op hetzelfde adres wonen maximaal 2 personen per rij en is een 

mondkapje verplicht (idem voor taxi).  

 

Kan ik mijn gemeente verlaten om een product te kopen? 

Vanaf fase 0 zijn aankopen toegestaan in winkels van minder dan 400 vierkante meter 

en binnen dezelfde gemeente, met bepaalde hygiëne- en veiligheidsmaatregelen en in 

bepaalde voorkeurstijdvakken voor 65-plussers. Maar als men een product nodig heeft 

dat niet kan worden gekocht in de gemeente waar men woont, kan men naar een 

andere gemeente gaan om het product daar te kopen. 

 

 

 

 

 

http://www.tulipanmalaga.nl/
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Wanneer worden de binnen- en buitengrenzen heropend? 

De controles zijn momenteel opnieuw ingesteld aan de landbinnengrenzen met 

Frankrijk en Portugal en ook de toegang van niet-EU-reizigers via havens en 

luchthavens is beperkt.  

Via deze grenzen hebben alleen toegang tot het nationale grondgebied: 

 Spanjaarden of residenten van Spanje, evenals inwoners van andere landen van 

de Europese Unie of met Schengen geassocieerde staten om naar hun 

woonplaats te gaan. 

 Houders van een langlopend visum, afgegeven door een EU staatlid. 

 Grensoverschrijdende werknemers. 

 Gezondheidsmedewerkers of ouderenzorgprofessionals. 

 Personeel dat zich toelegt op het vervoer van goederen. 

 Diplomatiek personeel. 

 Mensen die reizen om dwingende familie redenen of om naar een  behoren 

gerechtvaardigde redenen van overmacht. 

Elke wijziging van de maatregelen aan beide grenzen zal onderhevig zijn aan sanitaire 

criteria en virusbeheersing en zal worden goedgekeurd in coördinatie met de Europese 

Unie en met de autoriteiten van de buurlanden. 

 

Wanneer worden de grenzen opengesteld voor toerisme? 

Spanje heet zijn toeristen altijd van harte welkom en wil dat onder de hoogste 

veiligheidsomstandigheden, zowel voor degenen die komen als voor zijn Spaanse 

burgers. Daarom zal Spanje zich geleidelijk openstellen voor toerisme wanneer ze deze 

veiligheid kunnen garanderen aan toeristen en inwoners. 

Spanje werkt er momenteel aan met zijn EU gemeenschapspartners. 

 

Wanneer kunnen alle Erasmus-studenten terugkeren naar Spanje? 

Zowel de buitenlandse studenten die in Spanje waren, als de Spaanse studenten die 

binnen of buiten Europa waren, hebben kunnen terugkeren als ze wilden, ondanks de 

sluiting van de vastgestelde grensvoorwaarden voor doorvoer. Degenen die hun 

studiejaar hebben kunnen afronden, blijven over het algemeen liever in het land waar 

ze waren. Er zijn contactpunten bij ambassades en consulaten opgericht om hen te 

helpen bij hun terugkeer. 

http://www.tulipanmalaga.nl/
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V. Onderwijs 
 

Wanneer en hoe kunnen leerlingen terugkeren naar scholen? 

De terugkeer naar de nieuwe normaliteit op alle gebieden is onderhevig aan de 

evolutie van de pandemie, die niet homogeen is en niet in alle provincies dezelfde is. 

Op basis van een reeks door de gezondheidsautoriteiten vastgestelde indicatoren 

kunnen scholen geleidelijk worden geopend. 

In fase I zullen ze worden geopend voor desinfectie, conditionering en administratief 

werk (inschrijvingen, notulen, etc.) en onderzoek in het geval van universiteiten. 

De centra moeten de maatregelen nemen die zijn vastgesteld door Gezondheid, 

evenals door studenten en docenten (gebruik van maskers, handschoenen, enz.). 

In fase II kunnen niet-universitaire studenten worden opgenomen onder de 

voorwaarden die in het volgende antwoord zijn aangegeven. 

 

Welke niet-universitaire studenten kunnen terugkeren? 

Ze kunnen op vrijwillige basis terugkeren naar onderwijscentrum: 

 Kinderen in het kleuter- en lager onderwijs (0 tot 6 jaar), als hun ouders kunnen 

bewijzen dat ze buitenshuis moeten werken. 

 Op vrijwillige basis, studenten van het einde van de cyclusfasen (4e van ESO, 2e 

van baccalaureaat en 2e van beroepsopleiding van middelbare en hogere 

graad) in groepen van 15 per klas. Studenten van dezelfde cursus kunnen 

worden onderverdeeld in aangrenzende klaslokalen of kunnen op verschillende 

tijdstippen naar het centrum gaan of over verschillende dagen worden 

verspreid. 

 Evenzo, en op vrijwillige basis, studenten van elke educatieve fase (Primair, 

ESO, Bachillerato en FP) die naar de mening van de faculteit 

onderwijsversterkende activiteiten nodig hebben. Altijd in groepen van 15 

studenten. 

 Alumni van centra voor speciaal onderwijs. 

 Degenen die corresponderen voor de realisatie van de EBAU. 

 

 

http://www.tulipanmalaga.nl/
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Waarom kunnen alleen kinderen onder de 6 naar school? Hoe zit het 

met de rest van de jongere studenten die niet alleen kunnen worden 

gelaten, zoals die van 7 of 8 jaar oud? 

Het belangrijkste doel, sinds het uitroepen van de alarmtoestand, is het voorkomen 

van de verspreiding van het coronavirus en dat het risico op besmetting vermindert. 

Dit dwingt bijvoorbeeld om sociale afstand te bewaren. 

Studenten van 6 jaar of ouder kunnen de centra bezoeken voor educatieve 

versterkingsprogramma's. 

 

Ik zit aan de universiteit. Kan ik de cursus dit jaar afmaken, inclusief 

examens? 

Ja, de universitaire cursus 2019-2020 eindigt op schema. Elke universiteit moet haar 

studenten informeren over de manier hoe dit te doen, rekening houdend met 

verschillende barrières die mogelijk bestaan, en met name: verzoeningsproblemen, 

technologische kloof, enz. Er is een document van aanbevelingen goedgekeurd op de 

Algemene Conferentie van Universitair Beleid dat verschillende mogelijkheden voor 

het afsluiten van de cursus en alle implicaties ervan weerspiegelt, die hier kunnen 

worden geraadpleegd (pdf). 
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VI. Sport en vrijetijdsbesteding 
 

Wanneer kan ik naar een buitenevenement gaan? 

Culturele buitenactiviteiten en -shows kunnen worden uitgevoerd in fase I met minder 

dan 200 personen, in fase II voor minder dan 400 personen en in fase III als er minder 

dan 800 mensen zijn. In alle fasen moet het publiek plaatsnemen en te allen tijde 

afstand houden van de autoriteiten. 

 

Wanneer gaan de sportscholen open? 

Sportscholen worden beschouwd als niet-professionele sportactiviteiten. Het hangt 

ervan af of het sportscholen open zijn of gesloten ruimtes hebben. 

Sportscholen in gesloten ruimtes zullen hun activiteit in fase I hervatten, maar alleen 

voor individuele activiteit, waarbij geen fysiek contact is, de kleedkamers niet kunnen 

worden gebruikt en een afspraak nodig is. Al in fase II kunnen ze meer mensen 

toelaten met dezelfde regels van sociale afstand als voor andere vestigingen in fase II. 

In het geval van outdoor sportscholen, vanaf fase I, het vergroten van de capaciteit in 

fase II. 

 

Wanneer mogen de buitensportfaciliteiten gebruikt worden? 

Het zal in fase I zijn als de buitensportfaciliteiten, zonder publiek worden geopend en 

alleen voor sporten waarbij er geen contact is, zoals atletiek of tennis. 

Tevens gesloten sportcentra voor individuele sportactiviteiten, open op afspraak, 

waarbij geen sprake is van lichamelijk contact en geen gebruik van kleedkamers. 
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VII. Overheidsinstellingen 
 

Wanneer zullen werknemers terugkeren naar hun werk? 

Het Ministerie van Territoriaal Beleid en Publieke Functie neemt het de-escalatieplan 

op dat zal worden overgedragen aan de vakbonden en dat van algemene toepassing 

zal zijn op alle algemene overheidsadministraties, rekening houdend met het feit dat 

de modaliteit van niet-presenteel werk de voorkeur zal blijven genieten. Momenteel 

werken ongeveer 108.000 ambtenaren (62,5%) vanuit huis en 47.900 (27,5%) op hun 

werkplek. 

 

Wanneer keert het Transparantieportaal terug naar zijn normale 

activiteit? 

Het Transparantieportaal (Administración General del Estado) blijft normaal 

functioneren in relatie tot contracten, subsidies, ...). Als gevolg van het uitroepen van 

de alarmtoestand worden de administratieve termijnen opgeschort, dus er zijn geen 

termijnen om te reageren op verzoeken om informatie van burgers, zij zullen worden 

geïnformeerd door de Transparantie-Eenheden wanneer de alarmtoestand eindigt. 

 

Hoe kan men administratieve procedures oplossen tijdens de 

alarmtoestand en in de verschillende fasen van terugkeer naar 

normaliteit? 

De regering heeft de online kanalen versterkt om allerlei procedures te formaliseren. 

Via het General Access Point van de General State Administration kunt u allerlei 

procedures uitvoeren of worden doorverwezen naar de bevoegde administratie. De 

webportal van het General Access Point is administracion.gob.es. 

Daarnaast is er 24 uur per dag een telefoonlijn beschikbaar die allerlei vragen 

beantwoordt en tevens dient om informatie te verkrijgen over alle procedures die 

verband houden met het Algemene Staatsbestuur: 060. Vragen kunnen ook worden 

gesteld via de sociale netwerken van het Punt van Algemene toegang (“Punto de 

Acceso General”). 
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VIII. Onderzoek 
 

Wanneer worden de onderzoekscentra en wetenschappelijk-technische 

faciliteiten heropend?  

Er zijn veel onderzoekscentra en wetenschappelijk-technische faciliteiten geweest die 

hun activiteit hebben verminderd, maar de sluiting was iets heel uitzonderlijks en was 

niet verplicht. De verantwoordelijken voor elk centrum hebben gezorgd voor de 

noodzakelijke organisatorische, collectieve en individuele beschermingsmaatregelen 

en informatieve maatregelen, die beoordelen of aan de noodzakelijke 

beveiligingsvoorwaarden kan worden voldaan en de continuïteit van de 

onderzoeksactiviteit zoveel mogelijk waarborgen. De volledige heropening van deze 

faciliteiten is gepland voor fase I. 

 

Wanneer kunnen wetenschappelijke of innovatieve seminars en 

conferenties worden gehouden?  

Het de-escalatieplan voorziet dat ze in fase I kunnen worden gehouden met respect 

voor de sociale afstand van meer dan 2 meter en minder dan 30 deelnemers. Voor fase 

II zijn conferenties en seminars met maximaal 50 deelnemers toegestaan, terwijl 

tijdens fase III,  seminars conferenties en wetenschappelijke of innovatiebeurzen van 

80 personen zijn toegestaan.  
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IX. Landbouw & Visserij en 

Voedselvoorziening 
 

In fase I hebben we het over de opening van agrovoedings- en 

visserijactiviteiten met handhaving van beperkingen. Naar welke 

activiteiten verwijst u? 

De sector is in mindere mate beperkt dan andere vanwege de directe deelname en is 

een essentieel onderdeel van de voedselvoorzieningsketen. Er zijn echter verschillende 

activiteiten in de sector die als niet-essentieel worden beschouwd en die mogelijk hun 

functie zullen hervatten voordat de alarmtoestand wordt aangekondigd. 

Vanaf fase I dus de opening van onder meer activiteiten als: 

 Detailhandel in bloemen en sierplanten. 

 Productie en verkoop van kunstmest voor tuinieren. 

 Verkoop en verhuur van tuingereedschap. 

 Onderhoud en reparatie van landbouwmachines en machines, en inspecties 

van apparatuur voor het aanbrengen van gewasbeschermingsmiddelen. 

 Opening van openbare en particuliere laboratoria voor het controleren van de 

kwaliteit van de inputs en productiemiddelen die worden gebruikt in de 

landbouwproductie, zoals plantaardig teeltmateriaal, meststoffen en 

groeimedia, en landbouwmachines. 

 Verkoop aan het publiek van dranken in verkoopcentra die gespecialiseerd zijn  

in het bottelen van wijn. 

 Verkoop van huisdieren, in winkels en kennels, evenals de adoptie van dieren in 

dierenbeschermingscentra. 
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In fase II hervat jacht en visserij, maar was dit niet al toegestaan? 

Nee. In een brief die op 14 april is verzonden, heeft het ministerie van Landbouw, 

Visserij en Voedselvoorziening aan de autonome gemeenschappen aanbevolen een 

populatiecontrole van wilde zwijnen te houden vanwege de problemen die hun 

aanwezigheid op boerderijen veroorzaakt. De bevoegde autoriteiten van de autonome 

regio's zijn bevoegd om te bepalen hoe deze controle het beste kan worden 

uitgevoerd. 

Met deze aanbeveling werd getracht het risico van de verspreiding van ziekten en de 

schade die wilde zwijnen kunnen veroorzaken aan landbouw- of veeteelt te 

voorkomen. 

Wat vanaf fase II is toegestaan, is (sport)jacht, een belangrijke activiteit voor 

plattelandsgebieden, aangezien het meer dan 186.000 banen genereert die verband 

houden met alle jachtactiviteiten en een waarde hebben van bijna 6.500 miljoen euro 

per jaar. 
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X. Consumptie 
 

Tijdens de alarmtoestand heb ik een online aankoop gedaan en het 

bedrijf heeft het product niet kunnen leveren, wat moet ik doen? 

De verkoper heeft een maximale periode van 30 dagen vanaf de aankoop om het 

product te leveren, tenzij u een andere leveringstermijn bent overeengekomen. Als de 

verkoper de deadline niet heeft gerespecteerd, heeft men het recht om de aankoop te 

annuleren en moet het geld worden terugbetaald. 

In het geval dat levering niet mogelijk was vanwege de alarmstatus, hebt u het recht 

om af te zien van uw aankoop vanaf het moment dat het product niet kon worden 

afgeleverd tot 14 dagen na het einde van de alarmstatus en de uitbreidingen ervan. In 

dit geval kan de verkoper een alternatieve levering van het product aanbieden 

(alternatieve leverdatum, een vervangende voucher of voucher, enz.). Als het 

alternatief u niet overtuigt, heeft u binnen een periode van maximaal 60 dagen recht 

op vergoeding van de betaalde bedragen op dezelfde manier als waarop u de betaling 

heeft gedaan. 

In dit geval kan het bedrijf echter de door de vergoeding veroorzaakte kosten 

verdisconteren die op passende wijze moeten worden uitgesplitst en die in geen geval 

een boete voor de koper kunnen opleveren. 

 

Ik had een geplande reis tijdens de alarmtoestand die ik niet kon maken: 

wat moet ik doen? 

Als de reis een gecombineerde reis was, georganiseerd door een reisbureau, kan deze 

ervoor kiezen het geld terug te betalen of als een alternatief een voucher aanbieden 

voor een bedrag dat gelijk is aan of groter is dan de aankoopprijs. Men heeft een jaar 

om het voucher te gebruiken. Als men het binnen een jaar niet gebruikt, moet het 

bedrijf het aankoopbedrag terugbetalen. Gedurende deze tijd, als de leveranciers van 

het reisbureau (luchtvaartmaatschappij, hotel ...) hun overeenkomstige deel aan het 

reisbureau vergoeden, moet het reisbureau deze bedragen terugbetalen aan de klant 

en de waarde van de voucher met dit bedrag verlagen. 
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Als men het vliegticket, de trein of een ander vervoermiddel zelf heeft gekocht, heeft 

men tot 14 dagen na het einde van de alarmtoestand, de tijd om de reis zonder boete 

te annuleren. Na het annuleringsverzoek heeft het bedrijf een termijn van 60 dagen 

om de klant een bevredigend alternatief aan te bieden. Als wat wordt aangeboden niet 

bevredigend is, heeft men na 60 dagen het recht op terugbetaling van het betaalde 

bedrag binnen 14 dagen. Als de luchtvaartmaatschappij de reis echter heeft 

geannuleerd, moet ze de bedragen binnen 7 dagen terugbetalen. 

Als het een verblijf in een hotel of een ander type accommodatie of dienst betreft, 

heeft u tot 14 dagen na het einde van de alarmtoestand de tijd om het contract zonder 

boete te annuleren. Na het annuleringsverzoek heeft het bedrijf een termijn van 60 

dagen om een bevredigend alternatief aan te bieden. Als wat aangeboden niet 

bevredigend is, heeft men na 60 dagen het recht op terugbetaling van het betaalde 

bedrag binnen 14 dagen. 

 

Tijdens de alarmtoestand is een familielid overleden en ik heb 

geconstateerd dat de prijzen van uitvaartdiensten te hoog zijn: wat moet 

ik doen? 

Meld het aan de consumentenautoriteiten van uw autonome gemeenschap. Als een 

begrafenisdienst u boven de maximumprijs heeft gefactureerd, heeft u recht op 

terugbetaling van het verschil. De maximale prijs voor deze diensten is vastgesteld 

vóór de melding van de alarmstatus. 

In het geval dat de overledene een levens- en overlijdensverzekering had, waaronder 

begrafenisdiensten die niet konden worden verleend, kunnen de erfgenamen om 

terugbetaling van die diensten verzoeken. 
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