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BIJLAGE II.- RICHTLIJNEN VOOR HET OPHEFFEN VAN DE NATIONALE GEBIEDSBEPERKINGEN DIE ZIJN 

VASTGESTELD IN DE STAAT VAN ALARM, VOLGENS DE FASEN VAN OVERGANG NAAR EEN NIEUWE 

NORMALITEIT 

Opmerking. - Deze bepaling is indicatief en niet uitputtend. De besluiten en specifieke data voor de effectieve opheffing van de beperkingen 

die tijdens de alarmtoestand zijn vastgesteld, zullen worden bepaald via de overeenkomstige rechtsinstrumenten. De gemeenschappelijke 

regeling die op alle maatregelen van toepassing is, kan ook worden aangepast, afhankelijk van de evolutie van de pandemie of andere 

gerechtvaardigde omstandigheden. 

Gemeenschappelijke regeling voor alle activiteiten: 

(i) Elke toegestane activiteit moet worden uitgevoerd in omstandigheden van veiligheid, zelfbescherming en sociale afstand. Het gebruik van 

maskers buitenshuis is handig en wordt sterk aanbevolen wanneer sociale afstand niet kan worden gegarandeerd. Evenzo moet de 

beschikbaarheid en toegang tot hydro-alcoholische oplossingen worden vergemakkelijkt om veelvuldige handhygiëne te beoefenen. 

(ii) Alle gebouwen en andere inrichtingen, evenals hun uitrusting, van de toegestane activiteiten moeten periodiek worden ontsmet en 

ontsmet. 

(iii) In het algemeen, tot het bereiken van de nieuwe normaliteit, die wordt bereikt door het passeren van fase III, is reizen naar andere 

provincies dan die waarin u woont niet toegestaan, behalve om gerechtvaardigde oorzaken. Eenmaal in de nieuwe normaliteit fase kunt u 

tussen provincies reizen als beide provincies fase III zijn gepasseerd. 

(iv) Alle activiteiten en hun beperkingen die in de volgende tabel zijn aangegeven, blijven behouden in de opeenvolgende fasen van de-

escalatie, tenzij andere verschillende beperkingen worden aangegeven. 

(v) De gemaakte reizen, ongeacht het vervoermiddel, moeten officieeñ zijn toegestaan om daarmee deze activiteiten uit te voeren. 

 

DE INTERNATIONALE VERPLAATSING PER VLIEGTUIG IS ONDERWORPEN AAN EUROPESE OF INTERNATIONALE 

OVEREENKOMST OVER VEILIGHEID  
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Activiteit Fase 0 Fase I Fase II Fase III 
WERK Preferent telewerken, in bedrijven 

en posities waar dit mogelijk is. 
Stapsgewijze aanvangs- en 
vertrektijden. 

Analyse van de vereisten van 
Preventie van beroepsrisico's die 
nodig zijn in de verschillende 
activiteiten, aangepast aan COVID19. 

 Protocollen voor persoonlijke 
herintegratie met bedrijven voor 
betreffende werkzaamheden (gebruik 
van PBM en / of andere 
veiligheidsmaatregelen), met 
gespreide uren en garanties. 

PERSOONLIJK Mogelijke vaststelling van 
aanvullende buitengewone 
maatregelen op de eilanden die al in 
staat zijn om naar fase I over  te 
gaan.  
Wandelingen voor kinderen, 
volwassenen en samenwonenden.  
 
Aandacht voor familieboomgaarden, 
eigen consumptie of gemeentelijke 
tuinen, mits deze zich in hetzelfde 
gemeentelijk gebied als het huis of in 
een aangrenzend gebied bevinden, 
en gepaste hygiëne en sociale 
afstandsmaatregelen worden 
genomen.  
 
Noodzakelijk beheer van de 
mobiliteitsvraag (flexibiliteit van de 
spits, enz.) Om drukte te vermijden. 
Uitbreiding van berichten en 
bewegwijzering in gebieden met 
mogelijke drukte (treinstations, bus, 
metro- en bushaltes, luchthavens, 
havens, enz.) met aandacht aan 
veiligheidsafstand, hygiëne 
maatregelen, enz. Hoge aanbeveling 
van masker in het openbaar vervoer 
en alle activiteiten buitenshuis. 

Vaststelling van maatregelen voor de 
specifieke bescherming van alle 
kwetsbare groepen bij de 
ontwikkeling van noodmaatregelen.  
 
Sociaal contact in kleine groepen 
voor mensen die niet kwetsbaar zijn 
of met eerdere pathologieën.  
 
Beperking van de bezetting van 
privévoertuigen, behalve voor 
mensen die op hetzelfde adres 
wonen en die samen kunnen gaan.  
 
Begrafenis een beperkt aantal 
gezinsleden, met de betreffende 
fysieke afstands- en 
beveiligingsmaatregelen. 

Vaststelling van maatregelen voor 
de specifieke bescherming van een 
klein aantal kwetsbare groepen bij 
de ontwikkeling van 
noodmaatregelen.  
 
Sociaal contact in grotere groepen 
voor mensen die niet kwetsbaar 
zijn of met eerdere pathologieën.  
 
Reizen naar tweede huizen is 
toegestaan, zolang ze zich in 
dezelfde provincie bevinden.  
 
Bruiloften voor een beperkt aantal 
aanwezigen.  
 
Begrafenis voor een minder 
beperkt aantal gezinsleden, met de 
betreffende fysieke afstands- en 
beveiligingsprotocollen. 

Vaststelling van maatregelen voor de 
specifieke bescherming van specifieke 
kwetsbare groepen bij de ontwikkeling 
van noodmaatregelen.  
 
Sociaal contact voor mensen die niet 
kwetsbaar zijn of met eerdere 
pathologieën.  
 
Bruiloften voor een groter aantal 
deelnemers 
 
Begrafenis  voor een groter aantal 
mensen, met fysieke afstands- en 
beveiligingsprotocollen.. 
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Activiteit Fase 0 Fase I Fase II Fase III 
SOCIALE 

DIENSTEN 

De opneming van maatschappelijk 

werkers voltooien, gezien hun 

belang bij de bescherming van 

bijzonder kwetsbare groepen. 

Progressieve reactivering van sociale 

diensten, met prioriteit voor de 

meest achtergestelde groepen, op 

basis van de vastgestelde 

gezondheidsaanbevelingen. Onder 

hen, en met aandacht voor mensen 

met een handicap, vroege zorg, 

beroeps-, revalidatie- en 

psychosociale therapieën. Thuiszorg 

en continue monitoring van ouderen 

die niet in verzorgingstehuizen 

wonen. 

Bezoeken van een familielid aan 

mensen met een handicap in 

tehuizen en “beschermde” 

woningen (behalve in 

verpleeghuizen). 

Prognose van de-escalatie en 

herziening van het model voor 

verpleeghuizen. 

ONDERWIJS, 

UNIVERSITEITEN 

 
 

Geleidelijke heropening van die 
wetenschappelijk-technische 
voorzieningen.   
 
Ze werden in de eerste fase van de 

pandemie gesloten omdat ze op 

korte termijn niet essentieel werden 

geacht. Er kunnen 

wetenschappelijke of innovatieve 

seminars en conferenties worden 

gehouden, waarbij de sociale afstand 

van meer dan 2 meter en minder 

dan 30 aanwezigen wordt 

gerespecteerd, waardoor de 

naleving van beveiligingsprotocollen 

wordt gegarandeerd. 

Wetenschappelijke of innovatieve 
seminars, met respect voor de 
sociale afstand van meer dan 2 en 
minder dan 50 deelnemers, om 
naleving van 
beveiligingsprotocollen te 
garanderen.  
 
Opening van de residenties voor 
onderzoekers onder de 
voorwaarden die voor de 
hotelinrichtingen zijn vastgesteld.  
 
Openstelling voor het publiek van 

de Museums of Science and 

Technology en de Houses of 

Science, onder dezelfde regels die 

gelden voor andere musea en 

culturele centra. 

Seminars, congressen en 

wetenschappelijke of 

innovatiebeurzen, met respect voor 

de sociale afstand van meer dan 2 

meter en minder dan 80 personen, 

wat de naleving van 

beveiligingsprotocollen garandeert.  

 

Wetenschappelijk-technische 

publicatie activiteiten, informatieve 

workshops, met de nodige 

beperkingen. 
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Activiteit Fase 0 Fase I Fase II Fase III 
RETAILHANDEL / 

DIENSTVERLENING 

Opening van gebouwen en 

vestigingen op afspraak voor 

individuele klantenservice. Deze 

lokalen moeten beschikken over een 

balie, een scherm of, wanneer dit 

niet mogelijk is, een maximale 

individuele bescherming 

garanderen.  

 

Er wordt een voorkeur 

serviceschema opgesteld voor 

mensen ouder dan 65 jaar. Wanneer  

service contact met de klant vereist 

is, is het gebruik van beschermende 

maatregelen zoals een masker of 

handschoenen verplicht. 

Algemene opening van 
bedrijfsruimten en inrichtingen die 
niet het karakter hebben van een 
centrum of handelspark.  
 
Dit verandert niets aan de activiteit 
van vestigingen in winkelcentra die 
tijdens de alarmtoestand voor het 
publiek mochten blijven openstaan. 
De capaciteit is beperkt tot 30% en 
een minimale afstand van 2 meter 
tussen klanten wordt gegarandeerd. 
Als dit niet mogelijk is, wordt slechts 
één klant toegestaan.  
 
Er wordt een voorkeur 
serviceschema opgesteld voor 
mensen ouder dan 65 jaar. 
 
Op voorstel van de gemeenteraad 
kunnen de buitenmarkten / niet-
sedentaire markten (straatmarkten) 
ook op de openbare weg worden 
herstart, met voorwaarden voor 
afstand tussen kramen, en 
afbakening van de straatmarkt voor 
een goede capaciteitscontrole door 
de beveiligingssdiensten. Initiële 
beperking tot 25% van de 
gebruikelijke kramen of een groter 
oppervlak om de handhaving van de 
veiligheidsafstand tussen de kramen 
en voetgangers te waarborgen. 

Openstelling van winkelcentra of 

parken voor het publiek, maar de 

gemeenschappelijke ruimtes of 

recreatiegebieden mogen niet 

betreden worden. Capaciteit 

beperkt tot 40%. In ieder geval 

moet een minimale afstand van 2 

meter tussen klanten worden 

gegarandeerd. In winkels waar een 

dergelijke afstand niet mogelijk is, 

is alleen één klant toegestaan.  

 

Er wordt een voorkeur 

serviceschema opgesteld voor 

mensen ouder dan 65 jaar. 

In openluchtmarkten kan het 

aantal kraampjes is toegestaan 

worden uitgebreid tot 1/3 deel van 

de gebruikelijke, of een 

vergelijkbare scheidingsafstand 

met een groter oppervlak, met de 

maatregelen aangegeven in fase I.  

Opening van onderwijs- en 

opleidingscentra (rijscholen, 

academies enz.) die niet zijn 

opgenomen in de secties 

Onderwijs en Wetenschappen. De 

passende afstands-, hygiëne- en 

beschermingsmaatregelen zullen 

worden vastgesteld. 

Het verbod op het gebruik van 

gemeenschappelijke ruimtes en 

recreatiegebieden van winkelcentra 

wordt opgeheven.  

 

Capaciteit beperkt tot 50%. De 

veiligheidsafstand wordt op 2 meter 

gehouden.  

 

De openluchtmarkten / niet-

sedentaire verkopen kunnen hun 

activiteit verhogen tot 50% van de 

kramen of een toename van het 

oppervlak waardoor een vergelijkbare 

afstand tussen de kramen mogelijk is, 

naar goeddunken van de gemeenten 

die de veiligheidsafstand van 2 meter 

tussen de mensen garandeerd. 
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Activiteit Fase 0 Fase I Fase II Fase III 
HOTEL, 

RESTAURANTS 

CAFETARIA'S 

Opening van restaurants en cafés 

voor afhaalmaaltijden. Geen 

consumptie in de restauratie zelf.. 

Opening van terrassen: het is 
beperkt tot 30% van de tafels die in 
voorgaande jaren zijn toegestaan op 
basis van de gemeentelijke 
vergunning, die afstanden 
garandeert. Ze zouden een groter 
aantal tafels kunnen hebben als de 
gemeenteraad meer beschikbare 
ruimte zou toestaan, met respect 
voor de verhouding tafel / 
oppervlakte van 30% en met een 
evenredige toename van de 
voetgangersruimte op hetzelfde stuk 
openbare weg. (dit is inmiddels 
aangepast naar 50%). 

Voor ruimtes, consumptie in de 

ruimte met tafelservice met 

garantie van scheiding tussen 

klanten aan tafel en tussen de 

tafels, uitgezonderd nachtclubs en 

bars.  

 

Beperking tot 1/3 van de 

capaciteit. Men consumeert alleen 

zittend of om af te halen. 

Voor panden wordt de capaciteit 

uitgebreid tot maximaal de helft van 

de capaciteit om klantscheiding te 

garanderen. Staande mensen met een 

minimale afstand van 1,5 meter zijn 

toegestaan tussen klanten aan de bar.  

 

Terrassen: het is beperkt tot 50% van 

de tafels die in voorgaande jaren zijn 

toegestaan op basis van de 

gemeentelijke vergunning. Men zou 

meer tafels kunnen hebben als het 

stadsbestuur meer ruimte toestaat 

met respect voor de tafel / 

oppervlakverhouding van 50%.  (in 

fase 1 is het percentage reeds 

aangepast naar 50%, zodat dit % 

wellicht ook gewijzigd gaat worden). 

 

Discotheken en nachtbars met een 

maximale capaciteit van 1/3. 

 
HOTELS EN 
TOERISTISCHE 
ACCOMMODATIES 

 
Activiteit is niet toegestaan, behalve 
voor reeds geregelde 
uitzonderingen. 

 
Men kan openen zonder dat de 
gemeenschappelijke ruimtes 
gebruikt kunnen worden en met 
beperkingen, bijvoorbeeld in geval 
van een  restauratie en onder 
andere zorg voor desinfectie en 
aanscherping van gezondheids- en 
hygiënenormen. 

 
Opening van de 
gemeenschappelijke ruimtes zijn 
beperkt tot 1/3 van de capaciteit, 
behalve horeca, restaurants en 
cafés die onderworpen zijn aan de 
beperkingen voor deze sector. 

 
Opening van de gemeenschappelijke 
ruimtes beperkt tot 1/2 capaciteit, 
behalve voor hotels, restaurants en 
cafés, die onderworpen zijn aan de 
beperkingen die voor deze sector zijn 
vastgesteld. 

 

http://www.tulipanmalaga.nl/


“Plan para la Transición – Anexo I” vertaald door www.tulipanmalaga.nl      6 

 

 

Activiteit Fase 0 Fase I Fase II Fase III 
LANDBOUW  Opening van activiteiten* in de 

agrovoedings- en visserijsector die 
beperkingen handhaafden.  
(*) De commerciële activiteiten in de 
landbouw en de veeteelt vallen 
onder de regels van de detailhandel 
(flessenwijn, levende dieren).  
Openluchtmarkten vallen onder de 
activiteit detailhandel / winkels. 

Hervatting van de jacht en 

sportvisserij 

 

CULTURELE EN 
VRIJE 
TIJDSACTIVITEITEN 

Opening van de archieven. Bibliotheken (lenen en lezen met 
beperkte capaciteit).  
 
Culturele acts en entertainment van 
minder dan 30 personen op gesloten 
plaatsen (met 1/3 capaciteit). 
 
Culturele buitenactiviteiten en 
entertainment van minder dan 200 
personen (zolang u zit en de nodige 
afstand houdt).  
 
Musea (alleen bezoeken, geen 
culturele activiteiten) 1/3 capaciteit 
met controle van drukte in de 
expositiezalen.  
 
Actief en natuurtoerisme voor 
beperkte groepen mensen.  
 
Audiovisuele productie en filmen 
van films en series. 

Bioscopen, theaters, auditoria en 
soortgelijke ruimtes (met vooraf 
toegewezen stoelen) met een 
capaciteitslimiet van 1/3.  
 
Monumenten en andere culturele 
voorzieningen (alleen bezoeken; 
geen culturele activiteiten) 1/3 
capaciteit.  
Tentoonstellingszalen, 
vergaderzalen en conferentie zalen 
1/3 capaciteit, met 
bezettingscontrole.  
Culturele acts en entertainment 
van minder dan 50 personen op 
gesloten plaatsen (1/3 van de 
capaciteit).  
 
Culturele en recreatieve 
evenementen en optredens in 
openlucht voor minder dan 400 
personen (zolang ze zitten en de 
nodige afstand houden).  
 
Actief en natuurtoerisme voor 
grotere groepen mensen. 

Activiteiten die een 1/3 capaciteit in 
fase II hadden kunnen in deze fase 
naar 1/2 capaciteit gaan.  
 
Zalen voor podiumkunsten en 
muziekkunsten met een maximale 
capaciteit van 1/3.  
 
Culturele acts en entertainment van 
minder dan 80 personen op gesloten 
plaatsen (1/3 van de capaciteit).  
 
Pleinen, locaties en 
stierenvechtfaciliteiten met een 
capaciteitsbeperking die één persoon 
per 9 m2 garandeert 
. 
Culturele evenementen en 
entertainment, themaparken en 
openluchtentertainment voor minder 
dan 800 personen (zolang u maar zit 
en de nodige afstand houdt).  
 
Actief en natuurtoerisme.  
Stranden, met inachtneming van 
veiligheid en afstand. 
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Activiteit Fase 0 Fase I Fase II Fase III 
SPORT 

(PROFESSIONEEL 

EN VERENIGING) 

Professionele en federatieve 

trainingen in individueel verband.  

 

Basistraining van professionele 

competities.  

 

Contactloze sportactiviteit. 

Opening van sport centra met 
versterkte hygiëne- en 
beschermingsmaatregelen en, indien 
mogelijk het hebben van “shifts”  
 
Gemiddelde training in professionele 
competities. 

Basisopleiding in niet-professionele 

competities.  

 

Totale training in professionele 

competities.  

 

Heropening van professionele 

kampioenschappen door 

wedstrijden achter gesloten 

deuren of met beperkte capaciteit. 

Gemiddelde training in federatieve 

niet-professionele competities. 

NIET-
PROFESSIONELE 
SPORT 

Contactloze sportactiviteit (fietsen, 
hardlopen, skaten, surfen, enz.) 
Zolang het individueel en met 
voldoende bescherming wordt 
gedaan (afstand, masker bij niet-
watersporten, indien mogelijk, enz.). 

Buitensportfaciliteiten zonder 
publiek (alleen voor sporten waar 
geen persoonlijk contact is: atletiek, 
tennis). 
 
Individuele sportactiviteiten op 
afspraak in sportcentra zonder fysiek 
contact of gebruik van kleedkamers. 

Buitensport entertainment en 
activiteiten met beperkte 
capaciteit, vergelijkbaar met 
culturele en vrijetijdsactiviteiten 
van deze fase.  
 
Sportfaciliteiten in gesloten 
ruimtes zonder publiek (alleen om 
sporten te beoefenen waarbij er 
geen contact is of het risico op 
besmetting laag is). 

Buitensportentertainment en 
activiteiten met minder beperkte 
capaciteit, vergelijkbaar met de 
culturele en vrijetijdsactiviteiten van 
deze fase.  
 
Entertainment en sportactiviteiten in 
gesloten ruimtes (alleen om sporten 
te beoefenen waarbij er geen contact 
is of het risico op besmetting matig is, 
bijv. schaatsbaan). Openbaar beperkt 
tot 1 persoon per 20 m2. 
 
Wedstrijden met een publiek: 
(maximum van 1/3 capaciteit), 
waarbij altijd de veiligheidsscheiding 
tussen toeschouwers en 
buitensportactiviteiten wordt 
gegarandeerd of met een maximum 
van 1/3 van de capaciteit van 
sportscholen, zonder het gebruik van 
kleedkamers. 
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Activiteit Fase 0 Fase I Fase II Fase III 
GEBEDSHUIZEN  Beperking van 1/3 van de capaciteit Beperking van 1/2 van de capaciteit  

VERPLAATSING Progressieve toename van 
frequenties van het openbaar 
vervoer,  vooral in de spits.  
 
Opstellen van versterkte 
mobiliteitsplannen, inclusief 
vraagbeheer.  
 
Bij de verdeling van de bezetting zal 
speciale aandacht worden besteed 
aan het ter beschikking stellen van 
ruimtes voor mensen met een 
handicap. 

Openbaar vervoer in stedelijke en 
interstedelijke omgevingen met 
serviceniveaus van 80-100%.  
 
Beheersing van de vraag van 
passagiers. Er wordt een 
referentiebezettingsfactor 
vastgesteld: 

 Alle openbaar vervoersdiensten zijn 
100% operationeel. 

GEMIDDELDE EN 
LANGE AFSTANDS- 
VERVOER (SPOOR 
EN MET DE BUS) 

Handhaving van de huidige 
omstandigheden (beperking van het 
aantal diensten tot 30% in 
vergelijking met de normale 
periode).  
Bij de verdeling van de bezetting zal 
speciale aandacht worden besteed 
aan het ter beschikking stellen van 
ruimtes voor mensen met een 
handicap. 

Behoud van de huidige voorwaarden 
(beperking van het aantal 
aangeboden diensten - diensten tot 
30%). Bezettingslimiet tot 50% van 
de voertuigen.  
 
Verbod op catering in treinen. 

 Mogelijke toename van de 
voertuigbezetting (bussen en treinen). 

MARITIEM 
VERVOER 

Behoud van de huidige 
omstandigheden. 
 
Bij de verdeling van de bezetting zal 
bijzondere aandacht worden 
besteed aan het ter beschikking 
stellen van ruimtes voor personen 
met een handicap. 

De huidige omstandigheden blijven 
behouden, tenzij anders 
overeengekomen met de getroffen 
gemeenschappen en autonome 
steden in de werkgroep.  
Bezetting: 50% in fauteuil/zetels of 
fauteuil/zetelscheiding van meer 
dan 2 meter. 100%  bezetting 
mogelijk van de cabines zolang deze 
bezet zijn door mensen die op 
hetzelfde adres wonen 

 De wettelijke beperking van het niet 
aan boord gaan van passagiers op 
veerboten wordt opgeheven, 
afhankelijk van de evolutie van de 
sanitaire parameters.  
 
Recreatieve nautische activiteiten zijn 
toegestaan. 
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Dit document is een vertaling van het officiële staatsdocument “ANEXO II” wat als bijlage behoort tot het document “PLAN PARA LA 
TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD,  28 de abril de 2020”  gepubliceerd op 28 april 2020. 

Het origineel kan men hier vinden. De vertaling is uitgevoerd door Cees Cornelissen en is gepubliceerd op https://www.tulipanmalaga.nl en is 
niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen die in het origineel worden aangebracht of voor onjuiste vertalingen.  
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