
Hieronder geven we een overzicht van de noodzakelijke pre-
ventiemaatregelen in code oranje om de contacten tussen 
medewerkers en bezoekers zo veilig mogelijk te laten verlopen 
door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden. Deze 
informatie komt uit de Gids voor een veilige heropstart van de 
horeca, uitgegeven door de FOD Economie, K.M.O, Midden-
stand en Energie.

Richtlijnen voor de horecaondernemer
⬤ Er mogen max. 4 personen samen aan een tafel zitten, uitgezon-

derd voor gezinsleden die onder één dak wonen. 

⬤ Bij niet-automatische deuren laat je de deuren zoveel mogelijk 
open staan.

⬤ Zorg voor een opstelling waarbij de fysieke afstand van 1,5 m tus-
sen de tafels gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aan-
gepast worden. Van deze regel kan worden afgeweken indien er 
een voldoende hoge barrière is voorzien (bv. plexiglas, minimaal 
1,80 m hoog).

 
⬤ Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 m te vrijwaren 

(bv. vloermarkeringen om de circulatie te organiseren (vaste, dui-
delijke gemarkeerde wacht- en looppaden), extra beschermings-
maatregelen, zoals plexischermen of andere fysieke barrières).

⬤ Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar 
of rechtstaand is niet toegestaan. Enkel in eenmanszaken kan wor-
den besteld en bediend aan de bar, steeds met respect voor de 
afstand van 1,5 meter tussen de medewerker en de bezoekers.
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⬤ Richt de kassazone in zodat de fysieke afstand van 1,5 m kan wor-
den gewaarborgd tussen medewerkers en de bezoekers, en tussen 
de wachtende bezoekers in de rij (bv. vloermarkeringen). Is dat niet 
mogelijk, voorzie dan andere veiligheidsmaatregelen, zoals wan-
den of schermen.

⬤ Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos indien 
mogelijk en vermijd cash zoveel als mogelijk.

⬤ Stel handhygiëne ter beschikking voor de medewerkers en de be-
zoekers door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voor-
zien om handen te ontsmetten (bv. aan de in- en uitgang, toiletten, 
terras).

⬤ Voorzie in de toiletten papieren handdoeken en afsluitbare vuilnis-
bakken. Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.

⬤ Reinig tafel en stoelen grondig na iedere bezoeker.

⬤ Vermijd een gedeeld gebruik van een drankenkaart door de ver-
schillende bezoekers. Gebruik alternatieven zoals het ophangen 
van de drankenkaart op verschillende wanden.  

⬤ Glazen en tassen moeten na ieder gebruik worden gewassen met 
zeep en gespoeld worden. De bierglazen enkel spoelen in koud 
water met een spoelmiddel volstaat niet. Machinaal afwassen heeft 
de voorkeur boven met de hand afwassen. Droog bij voorkeur niet 
af met een handdoek. Indien je toch een handdoek gebruikt, zorg 
er dan voor dat je zo vaak als nodig een propere handdoek neemt 
en was de handdoeken steeds na gebruik.

⬤ Het dragen van een mondmasker of ander alternatief in stof is ver-
plicht voor de medewerkers in de kantine. 

⬤ Het gebruik van gemeenschappelijke spellen (biljart, darts, …) is 
enkel toegelaten indien de fysieke afstand van 1,5 m kan worden 
gerespecteerd. Na elk gebruik worden de spellen ontsmet.

⬤ Er geldt een sluitingsuur, namelijk 23u00, tenzij de lokale overhe-
den beslissen om dat uur te vervroegen.

⬤ Maak alle richtlijnen zichtbaar buiten en in de kantine. Daarvan 
kan je gebruik maken van de pictogrammen. 
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