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Veel gestelde vragen bibliotheken en coronamaatregelen 2021 
Update 9 – 20 december 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 

• 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 9 ~ 20 december 2021 
Per 19 december is protocol 9 in werking getreden. 

 

Wat is er voor bibliotheken anders per 19 december? 

• Het maximaal aantal bezoekers binnen ruimte(n) waar geen sprake is van 

doorstroom, bijvoorbeeld een studieruimte of leeszaal, is bepaald op 100% van de 

1,5 meter capaciteit (1/3 van de reguliere capaciteit) met een maximum van 50 

bezoekers per zelfstandige binnenruimte; 

• Voor de andere ruimten, zoals de publiek toegankelijke ruimte waar bijvoorbeeld de 

boekencollectie staat, geldt een maximum van 1 persoon per 5m2; 

• horeca in bibliotheken sluit; 

• bioscopen in bibliotheken sluiten; 

• theaters in bibliotheken sluiten; 

• en evenementen in bibliotheken mogen niet worden gehouden.  

 

Wat is gelijk gebleven aan protocol 8? 

• Mondkapjesplicht. 

• Er is géén lockdown afgekondigd voor de bibliotheken. 

• Bibliotheken zijn aangemerkt als essentiële dienstverlening.  

 

Basisregels voor iedereen en overal  

• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je gevaccineerd 

bent. 

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen. Ook als zij 

gevaccineerd zijn. 

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Schud geen handen. 

• Was vaak en goed je handen. 

• Hoest of nies in je elleboog. 

• Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.   

• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 

• Voor iedereen geldt: Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte. 
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Algemene vragen en antwoorden 
 

Mogen de activiteiten in de bibliotheek ter ondersteuning van de basisvaardigheden 

doorgang vinden? 

Ja, dat kan, graag zelfs. Als aan de overige basisregels wordt voldaan zoals 1,5 meter 

afstand, de 1,5 meter capaciteit (1/3 van de reguliere capaciteit) met een maximum van 

50 bezoekers per zelfstandige binnenruimte, mondkapjes bij verplaatsen etc.. 

 

Tellen kinderen t/m 12 jaar mee in de capaciteitsberekening? 

Jawel, zij worden daarin meegeteld.  

 

Activiteiten zijn niet toegestaan, welke activiteiten worden daarmee bedoeld?   

• Activiteiten die wel door mogen gaan:  

- activiteiten in het kader van basisvaardigheden; 

- ondersteuning van kwetsbare groepen; 

- advies en hulp; 

- Informatiepunt Digitale Overheid (IDO); 

- studieplekken aanbieden; 

- krant lezen; 

- taalmaatjes, bijeenkomst taalgroep, etc.; 

zijn wel toegestaan. Deze vinden plaats in 1-op-1 situaties. 

• Activiteiten die niet doorgaan: 

- lezingen van schrijvers; 

- voorleesactiviteiten; 

- concerten; 

- groepsbezoeken; 

- lezingen/presentaties over bepaalde onderwerpen; 

- vakantieactiviteiten voor kinderen; 

zijn niet toegestaan. Deze vinden plaats in groepsverband. 

 

Deze opsomming is niet compleet, maar geeft een kader voor jullie beoordeling of 

activiteiten wel of niet zijn toegestaan. Meer informatie vind je op Cultuur, uitgaan en 

sport van Rijksoverheid. 

 

De horeca is gesloten, maar volgens het horeca protocol is afhaal (koffie to go) wel 

mogelijk. 

Het is niet toegestaan om horeca in bibliotheken gedeeltelijk open te stellen voor uitgifte 

van eten of drinken, aangezien het niet is toegestaan is om ter plekke iets te eten of 

drinken.  

Alleen onder de voorwaarde dat het eten of drinken niet in de bibliotheek wordt 

genuttigd, zou het zijn toegestaan. Maar dat blijkt in de praktijk een onrealistische 

situatie en is niet wenselijk. 

 

Minister Hugo de Jonge zei in de persconferentie dat bibliotheken ook gingen helpen met 

afspraken maken voor mensen die een vaccinatie willen.  

Hoe doen we dat? 

Stichting Digisterker heeft, in samenwerking met GGD-GHOR, een demo ontwikkeld van 

het afspraakproces. Deze is te vinden op https://uitlegprikafspraak.nl/. Op CrisisBieb is 

meer informatie te vinden, ga naar biebtobieb. 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/naar-theater-bioscoop-museum-of-concert
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/naar-theater-bioscoop-museum-of-concert
https://uitlegprikafspraak.nl/
https://www.biebtobieb.nl/do/wallmessage?id=1011964-77616c6c6d657373616765


 

 

 

 

 

3 

 

Wij zijn aangemerkt als essentiële dienstverlening. 

Kunnen onze medewerkers een beroep doen op noodopvang voor kinderen? 

Helaas, er is géén mogelijkheid om daar een beroep op te doen. De Rijksoverheid heeft 

een limitatieve opsomming van beroepen en beroepsgroepen opgesteld die zijn 

aangemerkt als cruciale beroepen waarbij wel noodopvang mogelijk is.  

Bibliotheekwerk valt daar niet onder. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft 

aangegeven dat deze lijst niet wordt gewijzigd. Bekijk de lijst op Cruciale beroepen van 

de Rijksoverheid. 

 

 

--/-- 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen

