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Versoepelingen 
Vanaf zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land open onder voorwaarden. Hieronder staan de 
versoepelingen in beeld. 
 

 
 
Samen met accountmanagers en ondernemers kijken we hoe we deze volgende stap het beste vorm kunnen 
geven. De verwachting is dat dit goed gaat. Ondernemers hebben in de afgelopen tijd laten zien dat zij hun 
verantwoordelijkheid nemen. 
 
Vervolgstappen openingsplan 
Het openingsplan is aangepast. Er wordt één grote stap 4 gezet. Deze vierde stap in het openingsplan staat nu 
op 30 juni gepland. Dan wordt bijvoorbeeld het advies voor bezoek thuis en de groepsgrootte aangepast. Ook 
zijn dan onder voorwaarden en met 1,5 meter afstand of met toegangsbewijzen, evenementen met doorstroom 
(dus zonder vaste zitplaatsen) toegestaan. Op 22 juni besluit het kabinet of stap 4 gezet wordt.  

 
Evenementen 
Algemeen 
Op 5 juni komt er van de Rijksoverheid meer duidelijkheid over een vergunning voor evenementen. Verwacht 
wordt dat er een richtlijn komt voor 1-daagse evenementen. 
Wanneer het coronaniveau overgaat van zeer zorgelijk naar zorgelijk, mogen burgemeesters zelf weer 
ontheffingen geven in goed overleg met de GGD. 
 
EK 
Minister Grapperhaus heeft aangegeven dat het, op dit moment, niet is toegestaan om in openbaar gebied via 
schermen het EK te volgen. Volgende week geeft de minister uitsluitsel over het kijken naar voetbalwedstrijden 
in bijvoorbeeld cafés etc. 
 
GGD 
Vaccinaties 
Op 3 juni is de mijlpaal van 10 miljoen gezette prikken gehaald in Nederland.  
 
Gele vaccinatieboekje 
In Hollands Midden kunnen mensen een stempel krijgen in hun gele vaccinatieboekje. Zij moeten er wel zelf om 
vragen, de GGD doet dat niet pro-actief.  
Een stempel in het gele boekje geldt niet als een officiële ‘groene kaart’, maar kan alleen worden gezien als het 
compleet maken van de persoonlijke administratie.  
 
 
 



Volgende groep wordt uitgenodigd 
Mensen geboren in 1983 kunnen vanaf nu ook een afspraak maken voor vaccinatie met BioNTech/Pfizer of 
Moderna. De groep die hierna wordt uitgenodigd zijn de mensen geboren tussen 1992 t/m 2003. 

 
Janssen Vaccin 
Volgens de Gezondheidsraad blijkt ook uit de meest recente cijfers dat Janssen een voldoende veilig en effectief 
vaccin is. Voor de landelijke vaccinatiestrategie adviseert de Gezondheidsraad echter de leeftijdsgroepen die 
nog aan de beurt komen vanaf nu BioNTech/Pfizer of Moderna-vaccins aan te bieden. In bepaalde gevallen is 
het volgens de Gezondheidsraad wel verstandig om het Janssen-vaccin aan te bieden, omdat mensen met één 
prik van Janssen direct volledig gevaccineerd zijn. Deze adviezen neemt minister De Jonge van VWS over. 
 
Vaccinatiebereidheid 
Helaas zijn het aantal gezette Janssen vaccinaties nog niet beschikbaar waardoor we het totaal aantal gezette 
vaccins deze week niet kunnen weergeven. De cijfers gaan tot vorige week (week 20). 
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