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Achtergrond addendum
Naar aanleiding van de ontwikkelingen ten aanzien van de versoepelingen van de lockdown, in het 

bijzonder zoals door het kabinet aangekondigd op 24 juni jl., de recente noodverordeningen en de nadere 

beschouwing die hieromtrent heeft plaatsgevonden, hebben er diverse wijzigingen plaatsgevonden in 

het Protocol Speelautomaten-casino’s. Deze wijzigingen zijn opgenomen in dit addendum (Addendum II). 

Dit addendum moet samen gezien worden met het Protocol Speelautomaten-casino’s (versie 30 april 

2020), en deze documenten vormen tezamen het actuele protocol voor alle Nederlandse speelautomaten-

casino’s, met ingang van 10 juli 2020.1 De aanvullende maatregelen in Addendum II moeten extra 

borging geven op het reguleren van de toestroom en het vragen naar ziekteverschijnselen van COVID-19. 

Tegelijkertijd is een aantal maatregelen verruimd en/of niet langer van toepassing, omdat de noodzaak 

hiervoor is komen te vervallen. 

Concreet vertaalt zich dit in:

  1)  Reductie van het maximaal aantal bezoekers tot 100 personen, indien de gezondheid van de 

aanwezigen niet wordt geverifieerd en er niet wordt gewerkt met reservering;

  2)  Reservering door gasten, inclusief verificatie van de gezondheid van de bezoeker (de zgn. triage), 

hetgeen verplicht is indien het aantal bezoekers 101 of meer (per ruimte) bedraagt. 

 3) Verruimde en/of niet langer van toepassing zijnde maatregelen.

Ad 1. Maximaal aantal bezoekers
 1.  In aanvulling op het protocol wordt bepaald dat het maximaal aantal bezoekers [MAB], op basis 

van beschikbare speelplaatsen nimmer meer bedraagt dan 100 (norm is exclusief personeel), 

indien de gezondheid van de aanwezigen niet wordt geverifieerd en er niet wordt gewerkt 

met reservering.2 Deze extra limiet is van toepassing zolang de desbetreffende norm van 

overheidswege geldt.3 Het MAB wordt daarbij nog steeds berekend conform protocol, doch als 

dan met een plafond van 100 personen.

 2.  Indien een speelautomaten-casino bestaat uit meerdere ruimtes wordt voornoemde norm 

van 100 toegepast per ruimte, onder de voorwaarde dat de bijbehorende verkeersstromen en 

sanitaire voorzieningen per ruimte gescheiden kunnen worden.4

 3.  Hiermee wordt geborgd dat er te allen tijde niet meer bezoekers toegelaten worden dan 

is toegestaan volgens de geldende norm én ook niet meer dan het aantal speelplaatsen dat  

(op basis van de 1,5 meter regel bepaald) beschikbaar is.

Ad 2. Reservering door gasten, inclusief verificatie gezondheid
 1.  Indien reservering en verificatie van de gezondheid wel wordt toegepast is de maximale norm 

van 100 niet van toepassing. Het MAB wordt ook in dat geval berekend conform protocol.5 

 2.  Gasten worden verplicht te reserveren willen ze toegang kunnen krijgen tot het casino, indien er 

meer dan 100 gasten per ruimte toegelaten worden.

 3.  Alleen gasten die een reservering hebben gemaakt wordt toegang tot het speelautomaten-

casino verleend.

1 Het addendum d.d. 25 mei jl. wordt hiermee dus buiten werking gesteld.  
2  Zie eveneens de update bijlage 2 “Bepaling van maximaal aantal toegestane bezoekers in het speelautomaten-
casino (stappenplan)”.

3  De omvang van deze limiet en de bijbehorende ingangs- en einddatum wordt van overheidswege bepaald en kan 
van overheidswege tussentijds eveneens worden aangepast. De speelautomaten-casino’s conformeren zich aan de 
van overheidswege vastgestelde norm.

4 De voorwaarden aan de “ruimte” zijn van overheidswege bepaald en kan tussentijds worden aangepast.  
5 Met dien verstande dat de secundaire norm van maximaal één gast per 5m2 is komen te vervallen.  
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 4.  Bij de reservering wordt de gast gewezen op de geldende gezondheidsvoorschriften (in verband 

met COVID-19) en wordt vermeld dat het speelautomaten-casino zich het recht voorbehoudt om 

gasten bij vertoning van ziekteverschijnselen de toegang te weigeren. 

 5.  Bij binnenkomst wordt met de gast een intakegesprek gehouden over de gezondheidssituatie (in 

verband met COVID-19), de zgn. triage. Bij de reservering is reeds op deze intake gewezen. Voor 

deze screening op de relevante gezondheidsaspecten is een checklist beschikbaar (zie bijlage).6 

 6.  Bij een negatieve conclusie t.a.v. gezondheidssituatie bij deze triage wordt de toegang tot het 

speelautomaten-casino geweigerd.

Ad 3. Verruimde en/of niet langer van toepassing zijnde maatregelen 
 1.   Van de 7 Gouden Regels komt regel 5, te weten de secundaire norm van maximaal één gast per 

5m2 te vervallen. In het verlengde daarvan vervalt passage 2.2.1.1. onder e.

 2. Passage 2.2.1.1 b., 2.2.2.1 e en 2.2.2.4 punt 1 worden als volgt vervangen:

   Gasten zijn verplicht een speelplek te hebben, welke op minimaal 1,5 meter verwijderd is van 

een volgende speelplek. De gasten worden dringend verzocht zittend te spelen. Gasten dienen 

zich tijdens het spelen direct bij deze speelplek te bevinden, waarbij ze met momenten ook 

leunend tegen hun stoel mogen spelen. Zolang dit alles maar vanuit de verplichte speelplek 

gebeurt (i.c. contact met de stoel), met minimaal 1,5 meter afstand tot andere personen. Gasten 

mogen niet op en neer gaan lopen (m.a.w. niet herhaaldelijk weg van hun stoel en terug).

 3.  Passage 2.2.1.2 onderdeel d (Gasten worden verzocht alleen of in gezelschap van maximaal één 

huisgenoot naar het speelautomaten-casino te komen) komt te vervallen. 

   Indien huisgenoten samen naar het casino komen mogen ze op verzoek naast elkaar zitten. Dit 

geldt dan voor wel voor maximaal 2 spelers. De medewerker zal dan een stoel van een andere 

speelplek verplaatsen en er hierbij voor zorgen dat de stoelen steeds op minimaal 1,5 meter van 

de andere stoelen staan.

 4.  Passage 2.2.1.2 onderdeel e (Gasten worden verzocht niet te kiezen voor een speelautomaten-

casino buiten de eigen regio) komt te vervallen. 

 5.  De tekst onder 2.2.1.2 f wijzigt in die zin dat het gebruik van het openbaar vervoer niet langer 

wordt ontmoedigd. Wel worden gasten opgeroepen om drukte te vermijden en zoveel mogelijk 

buiten de spits te reizen. Bij onderdeel k komt het voorschrift dat ook op internet informatie 

beschikbaar is over de drukke en minder drukke momenten van een vestiging te vervallen door 

het schrappen van de tweede zin. 

 6. Passage 2.2.1.3 f komt te vervallen.

 7.  De aanvullende maatregelen inzake Food & Beverage komen te vervallen. Dit betreft 2.2.2.5 

a t/m d. Wel geldt dat alle etenswaren die verstrekt worden per portie (per gast) individueel 

verpakt dienen te worden, waarbij vanzelfsprekend bij de bereiding en het verpakken de juiste 

hygiene maatregelen in acht dienen te worden genomen. 

BIJLAGEN

Update Bepaling van maximaal aantal toegestane bezoekers in het speelautomaten-casino (stappenplan) 

(bijlage 2 protocol)

Nieuwe bijlage Checklist Intakegesprek (CIG) (bijlage 12 protocol)

6  De checklist wordt te allen tijde doorlopen, maar de antwoorden van de gast worden niet geregistreerd i.v.m. de 
privacyaspecten die volgen uit de AVG. 
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Update Bepaling van maximaal aantal toegestane bezoekers in 
het speelautomaten-casino (stappenplan) (Bijlage 2 protocol)

Stap 1:
De basis regels zijn het vertrekpunt. Deze zijn:

1. Het waarborgen van een vrije afstand van minimaal 1,5 meter tussen de aanwezigen 

2. Waar die vrije ruimte niet beschikbaar is wordt voorzien in een passende fysieke afscherming 

(zoals schermen) om de risico’s te mitigeren.

Stap 2:
•  Positioneer een stoel voor de plek waar gasten plaats mogen nemen voor een speelautomaat 

op dusdanige wijze dat altijd aan de basisregels van stap 1 voldaan wordt.

•   Door het schuiven van speelautomaten en afscheidingen mag dit geoptimaliseerd worden 

zolang maar te allen tijde aan de basisregels voldaan blijft worden.

•   Vervolgens zijn de aldus bepaalde speelplaatsen vaste zitplekken.

Stap 3:
• Registreer de aldus bepaalde vaste zitplaatsen nauwkeurig.

• Deze stoelen mogen door gasten niet verplaatst worden.

Stap 4:
• Bepaal het maximale aantal toegestane speelplaatsen dat in stap 2 bepaald is door het aantal 

stoelen te tellen. Dit is het MAP getal (Maximaal Aantal Plaatsen) voor het speelautomaten-

casino.

Stap 5:
BEPALING MAXIMAAL AANTAL TOEGESTANE BEZOEKERS PER SPEELAUTOMATEN-CASINO:

Het MAB is gelijk aan MAP (de MAB mag door de exploitant altijd lager dan MAP bepaald worden).7

7  Indien geen triage en geen reservering wordt toegepast dan is MAB begrensd op 100 bezoekers.
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1. Had je één of meerdere van deze klachten 
in de afgelopen 24 uur?

- Hoesten
- Niezen
- Koorts (>38 graden)
- Benauwdheid

2. Heb je het coronavirus gehad en is dit de 
afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?

3. Heb je op dit moment een huisgenoot met 
koorts en/of benauwdheidsklachten?

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het 
nieuwe coronavirus en heb je in de 
afgelopen 14 dagen contact met hem/haar 
gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

5. Ben je in quarantaine omdat je direct 
contact hebt gehad met iemand waarbij 
het coronavirus is vastgesteld?

Indien één van de vragen met JA beantwoord wordt, 
mag de gast het casino niet betreden.

INTAKEGESPREK GASTEN VOOR SCREENING 
GEZONDHEIDSRISICO’S I.V.M. HET CORONAVIRUS

14 
DAGEN

Nieuwe bijlage Checklist Intakegesprek (CIG) (bijlage 12 protocol)


