
HEROPSTART HORECA  

REGELGEVING & AANBEVELINGEN 

 
Regelgeving  

Drank- en eetgelegenheden, inclusief deze in hotels, kunnen openen vanaf 8 juni, volgens de 
voorwaarden vermeld in het MB, de FAQ, de Gids van de FOD Economie en het 
sectorprotocol.  Voor de horecasector gelden bij het ontvangen van klanten vanaf 8 juni 
2020 de volgende specifieke modaliteiten: 

- de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de klanten 
van de verschillende tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden 
door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 
1,8 meter ; 

- een maximum van tien personen per tafel is toegestaan; 
- enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; 
- elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten; 
- het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal; 
- het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, met 

uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd; 
- er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;  met uitzondering van eenmanszaken 

waar slechts 1 persoon instaat voor uitbating/bediening: hier mag besteld en afgehaald 
worden aan de bar door de klant met naleving van een afstand van 1,5 meter 

- terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften 
bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze 
die binnen gelden; 

- drankgelegenheden en restaurants mogen tot één uur `s nachts open blijven, tenzij de 
gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten. 

 

De vaste en tijdelijke infrastructuren voor de organisatie van recepties en banketten blijven 
gesloten tot en met 30 juni 2020, behalve voor activiteiten die niet verboden zijn krachtens 
het Ministerieel Besluit.  

Het gebruik van vaste of tijdelijke infrastructuren voor de organisatie van recepties en 
banketten wordt toegestaan vanaf 1 juli 2020 voor een maximum van 50 personen volgens 
de zelfde voorwaarden als deze van het restaurantwezen. 

Toerisme en toeristische activiteiten zijn toegelaten op het hele Belgische grondgebied. 
Opgelet, toeristische verplaatsingen over de grens zijn niet toegestaan in beide richtingen 
tot en met 14 juni 2020.  

Alle logiesvormen (hotels, Airbnb, vakantiehuisjes, campings,…) mogen openen indien de 
geldende protocollen nageleefd worden en wat betreft het aantal gasten in een 
wooneenheid zijn de regels omtrent de sociale bubbels van toepassing.  



De eventuele restaurants of bars van deze voorzieningen mogen openen indien de 
maatregelen voorzien voor de horeca worden gerespecteerd.   

Discotheken en dancings blijven tot en met 31 augustus 2020 gesloten.  Fuiven kunnen nog 
niet plaatsvinden, gezien samenscholingen van > 10 personen niet toegelaten zijn. 

De pretparken en binnenspeeltuinen blijven gesloten (heropening voorzien op 1 juli 2020). 

Wellness, sauna’s, zwembaden en binnenspeeltuinen die onderdeel zijn van een horecazaak 
blijven gesloten (heropening voorzien vanaf 1 juli).  De horeca activiteiten mogen hier wel 
opgestart worden.  

 

Aanbevelingen voor een veilige heropstart en werking  

Vooraf  

• Complete reiniging en ontsmetting van materialen en ruimtes  
• Informeer werknemers en externen (o.a. klanten en leveranciers) over de regels 
• Afficheer de afspraken zichtbaar buiten en in de vestiging 
 

Onthaal 

• Stimuleer zoveel mogelijk reservaties op voorhand (is niet verplicht) 
• Besteed aandacht aan de parkinginrichting bv. spreiding parkeerplaatsen 
• Bij niet-automatische deuren: laat de deuren zoveel mogelijk open staan 
• Voer een welkomstgesprek met uw klanten (sensibiliseer en informeer) 
• Klanten moet jassen en accessoires zelf weghangen op de voorziene plaats.  
 

Afstand 

• Klanten moeten binnen (ook sanitair) en buiten (ook terras) 1,5 meter afstand kunnen 
bewaren (behalve binnen gezelschap)  

• Tafels worden zo opgesteld dat de 1,5 meter tussen de gasten die aan verschillende 
tafels zitten, gewaarborgd is, ook wanneer de gasten naar de toiletten gaan. 

• Verplaatsingen van de klanten binnen de inrichting en naar buiten 
• Elk contact moet tot een minimum beperkt blijven (min. 1,5 m). Evt. hulpmiddelen: 

markeringen, loop- en wachtpaden binnen & buiten, plexischermen of andere barrières 
• Begeleid klanten zoveel mogelijk naar de tafels. Duid zelf plaatsen/tafels aan. 
 

Consumptie 

• Verplicht zittende consumptie. Consumeren aan de bar of rechtstaand is verboden. 
Uitzondering voor eenmanszaken: bestelling/bediening aan de bar kan, mits min. 1,5 m 
afstand met/tussen klanten).  



• De tafelopstelling garandeert afstand van 1,5 meter tussen tafels. Pas desnoods het 
aantal tafels aan. Afwijking mogelijk mits plaatsing van voldoende hoge barrière (bv. 
plexiglas, 1,80 m hoog).  

• Maximum 10 personen samen aan een tafel. 
 

Hygiëne 

• Voorzie handgel of andere ontsmettingsmiddelen voor personeel en klanten aan in- en 
uitgang en waar nodig (bv. toiletten, verbruikszaal, terras, …).  

• Voorzie in de toiletten uitsluitend papier(en handdoeken) en afsluitbare vuilnisbakken. 
Reinig en ontsmet het sanitair veelvuldig.  

• Vermijd samenscholingen of groepsvorming aan de toiletten.  
• Reinig tafel en stoelen grondig na iedere klant. 
• Menu- en drankenkaarten aanbieden wordt absoluut afgeraden. Gebruik wandborden of 

andere alternatieven. Indien er toch een menu- of drankenkaart wordt gebruikt, reinig 
die dan grondig na iedere klant.  

• Gebruik zoveel mogelijk papieren tafellakens, napperons, placemats, servetten.  
• Zet geen boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, ketchupflesjes, broodmandjes, 

siervoorwerpen, … op tafel. Geef voorkeur aan individueel verpakte porties.  
• Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met 

zeep en gespoeld worden. Glazen enkel spoelen in koud water met spoelmiddel volstaat 
niet. (gedetailleerde richtlijnen: zie kadertekst in gids) 

• Dragen van een mondmasker of ander stoffen alternatief is  
o verplicht voor zaalpersoneel  
o verplicht voor keukenpersoneel, tenzij 1,5 m afstand gerespecteerd blijft 
o niet verplicht wanneer u alleen in de keuken aan het werk bent  

• Aanwezige gemeenschappelijke spellen (biljart, darts, …) mogen enkel gebruikt worden 
indien 1,5m afstand meter kan gerespecteerd worden. Ontsmet spellen na elk gebruik 

 

Ventilatie 

• Aangeraden om de luchtverversingssnelheid te verhogen en zoveel mogelijk buitenlucht 
aan te voeren (door natuurlijke of mechanische ventilatie)  

• Bij een mechanisch ventilatiesysteem: zorg voor onderhoud volgens de instructies van de 
fabrikant, met name wat de reiniging en vervanging van de filters betreft  

 

Roken en rookkamers  

• De wettelijke maatregelen gelden bij het roken.   Roken wordt niet verboden.  Uitbaters 
moeten toezien op samenscholingen en groepsvorming.   

• Sinds 1 juli 2011 geldt een algemeen rookverbod in publiek toegankelijke plaatsen van  
alle horecazaken in ons land (restaurants, tearooms en tavernes, cafés, discotheken, 
casino’s, …). Het rookverbod is en blijft permanent van kracht, ook tijdens privéfeesten 
en buiten de openingsuren. De rookverbodstekens moeten goed zichtbaar aan de ingang 
en in de zaak zelf worden aangebracht. Asbakken zijn niet toegelaten. 



• In de rookkamer mag wel nog worden gerookt, maar deze moet aan een aantal 
voorwaarden voldoen: 

•  Het moet gaan om een afgesloten ruimte, waarvan de deur altijd gesloten is. 
• De rookkamer beslaat maximaal 25% van de totale oppervlakte van de zaak. 
• Er moet een rookafzuigsysteem voorzien zijn (minimaal debiet: opp. rookkamer 

x 15m³/u). 
• Er mag geen voedsel of drank worden geserveerd. De klant mag zijn eigen 

drankje wel meenemen. Het personeel mag enkel schoonmaken en afruimen. 
• Er mogen geen diensten worden aangeboden (bv. een televisie, kansspel, 

verdeelautomaat, …). 
• De rookkamer mag geen doorgang naar een andere publieke ruimte of naar de 

wc’s zijn. 
Ook op het terras mag worden gerookt, op voorwaarde dat dit aan één zijde volledig open 
is.  Ook hier moet toegezien worden op samenscholingen en groepsvorming.  

Betalingen 

• Richt de kassazone in zodat 1,5 m afstand gevrijwaard wordt tussen personeel en 
klanten, en tussen klanten onderling.  Indien niet mogelijk: voorzie bv. wanden of 
schermen. 

• Stimuleer elektronisch betalen (bankkaart of contactloos) en vermijd cash maximaal  
• Reinig en ontsmet de betaalterminal na ieder gebruik, of voorzie handgels of oorstaafjes  
 

Sluitingsuur & Geluidsbeperking 

• Er geldt een sluitingsuur, nl. 1 uur ’s nachts.   
• Er geldt een decibelbeperking voor de geluidsversterking van maximaal 80 dB. 
 

BELEID & HANDHAVING  

Het stadsbestuur en Handelshart Herentals vragen alle ondernemers om pragmatisch te 
willen omgaan met de gestelde maatregelen.  Deze zijn ingevoerd om de gezondheid van uw 
klanten, uw personeel en uzelf te garanderen en veilig te stellen.   Zorg dat bezoekers met 
een veilig gevoel kunnen genieten, kijk toe op samenscholingen en groepsvorming en maak 
klanten attent op het feit dat dit niet kan.   

Er zal worden gewaakt over het geldend sluitingsuur van één uur ’s nachts en ook het 
samenscholingsverbod blijft van kracht.    

Voor alle praktische vragen kan u terecht bij de expert lokale economie Annemie Van Gestel 
op het telefoonnummer 0492-14.29.92 of per e-mail op economie@herentals.be  

 

Praktische informatie vind u op www.heropstarthoreca.be  

Raadpleeg ook de Gids voor een veilige heropstart van de horeca (FOD Economie, 3 juni) op 
www.handelshart.be/handelaar  


