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Veel gestelde vragen bibliotheken en coronamaatregelen 2021 

Update 5 – per 21 september 2021 

 

Algemeen 

Voor actuele informatie over coronavirus en richtlijnen, kijk eerst op:  

• website van de Rijksoverheid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416/ 

• website van de Vereniging van Openbare Bibliotheken: 

https://www.debibliotheken.nl/informatie/bibliotheken-corona-virus/  

• website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-

coronamaatregelen/generiek-kader 

• informatie voor ondernemers over het coronatoegangsbewijs:  

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

en-sport/coronatoegangsbewijs/ondernemers 

 

Heb je zelf nog vragen? Mail ze naar weeropen@debibliotheken.nl. 

Veel informatie en actuele discussies zijn te vinden op biebtobieb/CrisisBieb. 

https://www.biebtobieb.nl/do/login 

 

Update 5 - 21 september 2021 

Per 25 september gaat protocol 5 in werking. 

 

Wat wordt voor bibliotheken anders per 25 september? 

• De norm om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, vervalt. 

• Er is geen maximum gesteld aan het aantal bezoekers (voorheen berekend op basis 

van 5 m2 per persoon). 

• De gezondheidscheck, reservering en registratie vervallen voor activiteiten die binnen 

de doorstroom- en verblijfsfunctie van bibliotheken vallen. 

• Voor evenementen, horeca, concert, theater en bioscoop in bibliotheken is alleen 

toegang met coronatoegangsbewijzen (CTB) mogelijk. 

 

Basisregels voor iedereen en overal  

• Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen op het coronavirus.  

• Houd afstand van elkaar.  

• Was vaak je handen en hoest of nies in je elleboog.  

• Werk thuis als het kan, op kantoor als het nodig is. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht. 

  

 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416/
https://www.debibliotheken.nl/informatie/bibliotheken-corona-virus/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiek-kader
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiek-kader
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/ondernemers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/ondernemers
mailto:weeropen@debibliotheken.nl
https://www.biebtobieb.nl/do/login
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/ondernemers
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Algemene vragen en antwoorden 

Coronatoegangsbewijzen 

Wat doen we met lezingen, taalcafés, klik-en-tik cursussen,  DigiTaalhuis, open 

leercentrum, in afgesloten ruimtes?  

Moeten wij daar een coronatoegangsbewijs voor vragen? 

Nee, er is: 

- géén coronatoegangsbewijs (CTB); 

- geen gezondheidscheck; 

- geen reservering; 

- geen registratie; 

- geen placering; 

- geen 1,5 meter; 

- geen 5m2 berekening; 

- en geen limiet aantal deelnemers; 

nodig. 

En met bijeenkomsten in de publieke (doorstroom) ruimte van de bibliotheek? 

Hier is ook geen coronatoegangsbewijs (CTB) voor nodig. 

Zijn doorstroomlocaties en doorstroomevenementen altijd uitgezonderd van de 

verplichting om een CTB te gebruiken? 

Nee, wanneer er gebruik wordt gemaakt van de horecafunctie of als er sprake is van een 

evenement, dan dient er gebruik gemaakt te worden van CTB’s en gelden eventueel de 

aanvullende bezoekersnormen voor ‘evenementen binnen’. Bij ongeplaceerde 

evenementen binnen geldt max. 75% van de capaciteit, bij geplaceerde evenementen 

binnen  geldt 100% van de capaciteit. 

Is er geen coronatoegangsbewijs nodig voor groepsbezoeken, theaterbezoeken, 

filmvoorstelling, groepslessen, cursussen, etc? 

Er zijn wél coronatoegangsbewijzen (CTB) nodig bij evenementen, (theater) 

voorstellingen, filmvertoningen, concerten en bij horeca, niet voor de andere activiteiten. 

Hoe zit het met activiteiten tot en met 12 jaar? 

Voor jongeren tot en met 12 jaar is géén coronatoegangsbewijs (CTB) nodig. 

Onze bibliotheek heeft geen afgesloten ruimte voor het geven van (voorlees)voorstellin-

gen, debatten en andere activiteiten. Deze worden dus allemaal in de openbare ruimte 

gehouden.  

Wel zouden we volgende de nieuwe maatregelen de 1,5m tussen de zitplaatsen van deze 

activiteiten los mogen laten. 

Maar moeten wij de deelnemers aan de activiteit/voorstelling wel of niet scannen op het 

coronatoegangsbewijs? En mogen ze ook weer deelnemen zonder vooraf aanmelding?  

Alleen bij evenementen, (theater) voorstellingen, filmvertoningen en concerten zijn 

coronatoegangsbewijzen (CTB) verplicht. Deelname zonder aanmelding vooraf mag. 

Voor de overige activiteiten zoals lezingen binnen de doorstroom- en verblijfsfunctie van 

bibliotheken geldt géén coronatoegangsbewijs (CTB), geen gezondheidscheck, geen 

reservering, geen registratie, geen placering, geen 1,5 meter, geen 5m2 berekening, 

geen limiet. 
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Een rondleiding voor VO-leerlingen in de bibliotheek. 

Is de corona-check-app nodig? 

Nee, er is géén coronatoegangsbewijs (CTB), geen gezondheidscheck, geen reservering, 

geen registratie, geen placering, geen 1,5 meter, geen 5m2 berekening, geen limiet 

nodig. 

Mogen onbemande vestigingen open nu er andere voorschriften gaan gelden? 

Jazeker, onbemande vestigingen mogen open gesteld worden. 

Bibliotheken als doorstroomlocatie en publiektoegankelijk hoeven niet te werken met 

coronatoegangsbewijzen. Echter de meeste bibliotheken organiseren ook lezingen en 

activiteiten die gelijk staan aan theaters en bioscopen, alleen vaak op kleinere schaal. In 

onze activiteitenruimtes kunnen bijvoorbeeld max. 60 tot 80 personen deelnemen aan 

een lezing. Men zit dan wel naast elkaar in theateropstelling en maakt in de pauze 

gebruik van een koffie/drankje. 

Dan is het eigenlijk toch ‘vreemd’ dat voor dergelijke bijeenkomsten geen 

coronatoegangsbewijs gevraagd wordt?  

Dat klopt, inmiddels is duidelijk geworden dat activiteiten en evenementen, zeker indien 

zij vergelijkbaar zijn met hetgeen in bioscopen en theaters gebeurt, wel onder het regime 

van coronatoegangsbewijzen vallen.  

Hoe kan ik coronatoegangsbewijzen snel controleren, hoe werkt dat? 

Om het coronabewijs van bezoekers te kunnen scannen, heb je de CoronaCheck 

Scanner-app nodig. Daarmee kun je in luttele seconden zien of de bezoeker toegang mag 

krijgen. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-

sport/coronatoegangsbewijs/ondernemers 

 

Registratie 

We laten mensen die bij ons willen werken (dus langdurig studeren met eigen device) 

zich registreren.  

Vervalt dit ook per 25 september? 

Jawel, dat is niet meer nodig per 25 september evenals de gezondheidscheck, 

reservering, registratie, placering, 1,5 meter, 5m2 berekening, en limiet. 

Momenteel hebben wij een reguleringssysteem voor studenten om te studeren (vanwege 

de 1,5 meter).  

Vervalt deze hele registratie? 

Vanuit de coronaregelgeving mag deze vervallen. 

Vervalt de registratie voor elke activiteit?  

Inderdaad vervalt de registratie bij alle activiteiten binnen de doorstroom- en 

verblijfsfunctie van bibliotheken. 

Aantallen 

Is er dus geen limiet voor groepsbezoeken, theaterbezoeken, filmvoorstelling, 

groepslessen, cursussen etc? 

Voor bij evenementen, (theater) voorstellingen, filmvertoningen, en concerten is toegang 

met een coronatoegangsbewijs aan de orde.   

Bij ongeplaceerde evenementen binnen geldt max. 75% van de capaciteit, bij 

geplaceerde evenementen binnen geldt 100% van de capaciteit. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/ondernemers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/ondernemers
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Alle andere activiteiten zijn niet gelimiteerd als zij te beschouwen zijn horende bij  

doorstroom- en verblijfsfunctie van bibliotheken. 

Bibliotheken zijn doorstroomlocaties, maar valt werken en studeren daar ook onder? Tot 

nu toe hebben we de bibliotheek zo ingericht dat men op 1,5 meter van elkaar 

studeerde. Dat is nu iets dat niet meer te handhaven zal zijn. Maar in de praktijk 

betekent dat dan dat mensen in groepen van wel 10 mensen aan een tafel zouden zitten 

te werken. 

Is dat wenselijk? Dit kan je toch geen doorstroom noemen? 

De nieuwe regels bij de situatie per 25 september zijn niet zozeer gekoppeld aan de 

functies doorstroom of verblijf, maar meer in algemene zin: doorstroom- en 

verblijfsfunctie van bibliotheken enerzijds, evenementen, (theater) voorstellingen, 

filmvertoningen, concerten en horeca anderzijds.  

De bezoekers die in groepen van 10 mensen aan tafel zitten, hebben vanuit de 

coronaregelgeving niet te maken met coronatoegangsbewijs (CTB), de 

gezondheidscheck, reservering, registratie, placering, 1,5 meter, 5m2 berekening, of 

andere limieten anders dan de bibliotheek aangeeft. Zoals gemeld is er wel noodzaak tot 

coronatoegangsbewijzen etc. bij evenementen, (theater) voorstellingen, filmvertoningen, 

concerten en bij horeca. 

Geldt voor de bibliotheek de regel van 75% van bezoekersaantallen bij een activiteit? 

Dus geen 100%. 

Voor zover het bibliotheekactiviteiten betreft horende bij de doorstroom- en 

verblijfsfunctie van bibliotheken mag 100% van de capaciteit worden benut.  

Bij ongeplaceerde evenementen binnen geldt max. 75% van de capaciteit, bij 

geplaceerde evenementen binnen  geldt 100% van de capaciteit. 

Overig 

De 1,5 meter wordt losgelaten, maar afstand houden blijft het advies. 

Wij willen in de bibliotheek zoveel mogelijk vasthouden hieraan. 

Het staat bibliotheken vrij om vast te houden aan de 1,5 meter, in algemene zin blijft 

afstand houden het devies. 

Dan over ons personeel en onze vrijwilligers, niet iedereen is gevaccineerd. In de 

bibliotheek komen relatief veel ouderen en daarmee ook eerder kwetsbare personen. Wij 

willen iedereen, klant, vrijwilliger & personeel een zo veilig mogelijke omgeving bieden. 

Kun je met klem adviseren om dat te doen en / of om dan in ieder geval twee keer per 

week een zelftest te doen, zoals in het onderwijs gebeurd(e)? 

Wij mogen wel adviseren tot vaccinatie (zie campagne MKB-Nederland en VNO-NCW) en 

met klem adviseren om in ieder geval twee keer per week een zelftest te doen. 

Hebben wij het goed begrepen dat zalen weer kunnen worden verhuurd aan derden en 

hierbij de 1,5m regel kan vervallen. 

Geen controle coronabewijs noodzakelijk? 

Dat is correct: géén coronatoegangsbewijs (CTB), geen gezondheidscheck, geen 

reservering, geen registratie, geen placering, geen 1,5 meter, geen 5m2 berekening, 

geen limiet. 
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Hoe om te gaan met evenementen/programmering. We hielden ons tot nu toe aan de 1,5 

meter en konden om die reden max zo’n 40 mensen toegang geven. 

Hoe nu verder?  

En: maakt het dan uit of iets binnen of buiten openingstijden van de bibliotheek is? 

Als het doorstroom- en verblijfsfunctie van bibliotheken betreft: géén 

coronatoegangsbewijs (CTB), geen gezondheidscheck, geen reservering, geen registratie, 

geen placering, geen 1,5 meter, geen 5m2 berekening, geen limiet. 

Alleen bij evenementen, (theater) voorstellingen, filmvertoningen en concerten zijn 

coronatoegangsbewijzen (CTB) verplicht. Deelname zonder aanmelding vooraf mag. 

Wij openen onze nieuwbouw met gasten, activiteiten en een drankje. 

Wat zijn de mogelijkheden/beperkingen? 

Strikt genomen is dit een evenement waardoor toegang coronatoegangsbewijzen nodig 

is. Overleg met de gemeente is gewenst. 

Bij evenementen, (theater) voorstellingen, filmvertoningen en concerten zijn 

coronatoegangsbewijzen (CTB) verplicht. Deelname zonder aanmelding vooraf mag.  

Er gelden eventueel de aanvullende bezoekersnormen voor ‘evenementen binnen’. Bij 

ongeplaceerde evenementen binnen geldt max. 75% van de capaciteit, bij geplaceerde 

evenementen binnen  geldt 100% van de capaciteit. 

Wij verhuren zalen aan andere partijen voor eigen activiteiten en werken samen met 

organisaties zoals de Volksuniversiteit. We hebben het hier over niet algemeen 

toegankelijke activiteiten, dus 'besloten'.  

Mogen deze entiteiten wél vragen om een test- of vaccinatiebewijs, of valt dit onder de 

essentiële, algemeen toegankelijke functie van de bibliotheek en is dit daardoor 

verboden?  

Dit valt buiten het bibliotheekprotocol, want valt ook niet onder de doorstroom- en 

verblijfsfunctie van bibliotheken. Huurders mogen volgens hun eigen protocol en 

afspraken met de gemeente werken. Als het een evenement betreft, is alleen toepassing 

met coronatoegangsbewijzen toegestaan. 

Mogen wij de coronatoegangsbewijzen ook breder inzetten dan alleen voor het bezoek 

aan onze horeca, concert/theater binnen de bibliotheek? 

Bibliotheken mogen als essentiële algemeen toegankelijke instellingen géén 

coronatoegangsbewijs vragen bij activiteiten die vallen onder de doorstroom- en 

verblijfsfunctie van bibliotheken.  

De bibliotheken behoren bij de doorstroomlocaties, maar er zijn ook bezoekers die een 

hele of halve dag (én dagelijks) gebruik maken van het internet in de publieksruimte, al 

dan niet voor studie, en zich daardoor behoorlijk lang in de bibliotheek bevinden. 

Hoe worden deze personen meegenomen in het Coronacheck/bewijs, zij zijn geen 

doorstromers? 

Het gebruik van coronatoegangsbewijzen (CTB) is alleen van toepassing bij 

evenementen, (theater) voorstellingen, filmvertoningen, concerten en bij horeca. 

Horeca 

 

Wat zijn de CTB-regels wanneer er een horecafunctie in bijvoorbeeld een winkel, 

bibliotheek of hotel zit?  

- Het uitgangspunt is dat CTB alleen kan worden gevraagd als dit volgens de wet op 

grond van locatie mogelijk is of het een evenement betreft.  
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- Voor toegang tot een winkel, bibliotheek of hotel geldt geen CTB-plicht, maar voor 

eet- en drinkgelegenheden wel.  

- Dus alleen voor toegang tot de horecafunctie op deze locaties moet het CTB 

gecontroleerd worden.  

- Hierbij kan dus niet voor toegang tot de gehele bibliotheek of winkel het CTB 

gevraagd worden.  

 

Wat zijn de CTB-regels wanneer een horecafunctie wordt gecombineerd met een activiteit 

die niet CTB-plichtig is (bijvoorbeeld een cursus Klik en Tik)? 

- Om toegang te krijgen tot de horecafunctie is het CTB verplicht.  

- Als de locatie CTB voorschrijft, terwijl activiteit wordt uitgezonderd krijgt de locatie 

voorrang.  

- Dit betekent dat wanneer deelname aan Klik-en-Tik gecombineerd wordt met een 

drankje er een CTB-plicht voor de gehele activiteit geldt.  

 

Wat zijn de CTB-regels wanneer er in de horeca gelijktijdig sprake is van zowel afhaal- 

als de normale horecafunctie? 

- Om toegang te krijgen tot de horeca is het CTB verplicht. Deze verplichting geldt voor 

de gehele horecagelegenheid.  

- Dus wanneer er gelijktijdig sprake is van zowel afhaal als de normale horeca functie 

een CTB plicht.  

- Een uitzondering hierop geldt wanneer er uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie, 

zoals bijvoorbeeld in het geval van eten afhalen bij een drive in.  

Horeca in de bibliotheek, hoe gaan we daar mee om?  

Als je gaat zitten met koffie moet je dan scannen voor toegang?  

Als je een krant leest, hoef je niet te scannen voor toegang?  

Inderdaad is voor het halen van koffie een CBT verplicht, niet voor het lezen van een 

krant. 

Ons bibliotheekcafé zit midden in de bieb en is niet afgescheiden van de rest van de 

bibliotheek. Er staat een bar midden in de bieb, daarvoor tafeltjes. Mensen bestellen daar 

koffie en lopen er vervolgens mee naar de café-tafeltjes of naar een plek elders in de 

bieb waar men (al dan niet samen met anderen) zit te studeren.  

Hoe hiermee om te gaan zonder dat het checken een “farce” wordt?  

Bij het bestellen van koffie is een CBT verplicht.  

Onze horeca is tevens de entree tot de bibliotheek. 

Als wij alleen bezoekers toelaten met een Coronatoegangspas ontzeggen wij toegang 

voor bezoekers aan de bibliotheek die dat niet kunnen tonen. 

De algehele basisgedachte bij de verruiming van 25 september is om meer mogelijk te 

maken met het gebruik van de coronatoegangsbewijzen. De enige oplossing is om de 

horeca zo af te scheiden dat een vrije doorgang tot de bibliotheek mogelijk is. Indien 

bezoekers gebruik maken van de horeca is er wel sprake van de verplichting tot check 

van het coronatoegangsbewijs. 

Evenementen  

 

Wanneer is er op een locatie sprake van een evenement? 

- Er is sprake van een evenement wanneer er op een locatie (incl. horeca) sprake is 

van bijvoorbeeld een voorstelling, festival, optreden of feest.  

- Daarnaast is een bijvoorbeeld een braderie, een professionele wedstrijd, congres 

eveneens een evenement.  
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Wanneer geldt de bezoekersnorm van 75% van de reguliere capaciteit? 

Wanneer er sprake is van een evenement binnen (bijvoorbeeld op een 

evenementenlocatie, in horeca en in buurthuizen), waarbij (een deel) van de bezoekers 

geen vaste zitplaats heeft. 

 

Welke regels gelden als een deel van de bezoekers/gasten van het evenement 

geplaceerd en een deel ongeplaceerd is?  

In dat geval gelden de regels voor ongeplaceerde evenementen. 

 

In november komt er een open dag in het gebouw waarin de bibliotheek zich bevind. 

Er komen meer dan 100 mensen en met een markt en activiteiten. 

Moet er bij zo’n open dag ( evenement?) bij de deur gecheckt worden? 

Laat je zoiets doen door een beveiliger? 

Omdat het als een evenement aangemerkt kan worden, is toegang met een 

coronatoegangsbewijs wenselijk. Stem dit af met jouw gemeente. De CTB check kan 

worden gedaan door beveiligers of medewerkers.  

 

Bioscoop, concert en theater 

Alle bezoekers in ons Filmhuis moeten we vragen om het coronatestbewijs te tonen (en 

moeten we ook checken).  

Maar onze medewerkers en vrijwilligers hoeven dit bewijs niet te hebben? 

Medewerkers van locaties waar de inzet van het coronatoegangsbewijs verplicht is, 

hebben zelf geen coronatoegangsbewijs nodig om te mogen werken. Wel geldt voor deze 

medewerkers dringende advies om regelmatig een (zelf)test te doen. Als werkgever mag 

je niet vastleggen of medewerkers wel of niet gevaccineerd zijn, vanwege de AVG. 

Onze bibliotheek beschikt over een theater. Voor reguliere voorstellingen gaan we 

bezoekers controleren op het coronabewijs.  

Maar hoe zit het wanneer er groepen scholieren in de leeftijdscategorie onder 12 jaar het 

theater bezoeken (besloten evenement). Moeten wij deze groepen ook controleren op het 

coronatoegangsbewijs? 

Voor kinderen tot en met 12 jaar is geen coronatoegangsbewijs nodig. 

In samenwerking met lokale partijen zijn wij één van de plekken waar de Popronde 

plaatsvindt. Max 40 personen met zitplaatsen. Gemeente heeft de vergunning afgegeven.  

Is er de verplichting om te werken met coronatoegangsbewijzen en/ of er is hier sprake 

van een passe partout over meerdere locaties is eenmaal controleren voldoende?  

Per locatie waar de Popronde plaatsvindt, zal eventueel een check van de 

coronatoegangsbewijzen moeten plaatsvinden. Overleg met jouw gemeente is aan te 

bevelen. 

Als in een bibliotheek gevestigd in een multifunctioneel gebouw een voorstelling of 

muzikale uitvoering wordt gegeven, is een coronabewijs dan nodig? Denk aan een 

bibliotheek en theater gevestigd in eenzelfde multifunctioneel gebouw. 

Jawel, een coronatoegangsbewijs (CTB) is nodig plus te voldoen aan de andere 

voorwaarde als gebruik van capaciteit. 

--/-- 

 

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/coronavaccinatie-zo-volg-je-de-regels/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/avg-hoofdpijndossier-veelgestelde-vragen-van-ondernemers/

