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 Onderwerp Vernieuwde noodverordening 30 september 2020 
 Datum 1 oktober 2020 
 
 
For English please refer to the next page 
 
Evenementen in de Beurs van Berlage na de vernieuwde noodverordening 
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland d.d. 30 september 2020. 

Eerder deze week berichtten wij u te verwachten een ontheffing te zullen krijgen op 
de, in de nieuwe maatregelen aangekondigde, maximale groepsgrootte van 30 
personen per ruimte. Wij hadden deze verwachting gebaseerd op de in een eerdere 
noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland genoemde 
uitzondering voor congressen en vergaderingen. Daarbij heeft de burgemeester van 
Amsterdam in haar persconferentie van afgelopen maandag aangegeven, de komende 
dagen een norm voor ontheffingen t.b.v. "gebouwen van groot belang" te zullen 
formuleren, waarbij criteria rond gezondheid leidend zouden zijn. 
 
Helaas heeft de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ervoor gekozen om de 
ontheffingen primair te richten op concertzalen en theaters, wat betekent dat er voor  
(congres)venues zoals de Beurs van Berlage, geen uitzondering gemaakt gaat worden 
op het maximaal aantal bezoekers. Deze extra beperking van maximaal 30 personen 
per ruimte is van kracht tot 19 oktober 2020. Het bestuur van de Veiligheidsregio 
heeft aangegeven later te bezien of meer instellingen tot die tijd voor een ontheffing 
in aanmerking kunnen komen.  
 
Wij zullen ons de komende tijd, per gepland evenement, tot het uiterste inspannen 
om te zien of de huidige tekst van de noodverordening aanknopingspunten biedt om 
het betreffende event doorgang te laten vinden, echter moeten wij realistisch zijn en u 
berichten dat in ieder geval de komende weken de mogelijkheden beperkt zullen zijn. 
Desalniettemin zal de Beurs van Berlage, met haar verschillende afzonderlijke zalen en 
de mogelijkheid tot het aanbieden van hybride evenementen, voldoende oplossingen 
blijven bieden om ieder evenement, ongeacht de grootte, onvergetelijk te maken. 
 
Laten wij hopen dat de laatste maatregelen in ieder geval tot een kentering in de groei 
van de besmettingsgevallen zullen leiden.  
 
Amsterdam Conference Centre 
Beurs van Berlage 

 

Marcel C.B. Schonenberg 
Algemeen directeur 
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 Subject Renewed Emergency Ordinance September 30th, 2020 
 Date October 1st, 2020 
 
 
Events in the Beurs van Berlage after the renewed emergency ordinance for the 
Amsterdam-Amstelland Safety Region dated September 30th , 2020. 

Earlier this week, we informed you that we expected to receive an exemption from the 
maximum group size of 30 people per room, announced in the new measures. We 
based this expectation on the exception for conferences and meetings referred to in 
an earlier emergency ordinance of the Amsterdam-Amstelland Safety Region. In 
addition, the mayor of Amsterdam indicated in her press conference last Monday that 
he would formulate a standard for exemptions for "buildings of great importance" in 
the coming days, whereby criteria regarding health would be leading. 

Unfortunately, the Amsterdam-Amstelland Safety Region has chosen to focus the 
exemptions primarily on concert halls and theatres, which means that for (conference) 
venues such as the Beurs van Berlage, no exception will be made to the maximum 
number of visitors. This additional restriction of a maximum of 30 people per room is 
in effect until October 19th, 2020. The Board of the Security Region has indicated that 
it will later consider whether, until that time, more institutions can qualify for an 
exemption.  

In the coming period, we will do our utmost, per planned event, to see whether the 
current text of the emergency ordinance offers leads for the event in question to 
proceed. However, we must be realistic and inform you that at least the coming weeks 
the options will be limited. Nevertheless, the Beurs van Berlage, with its various 
separate rooms and the possibility to offer hybrid events, will continue to offer 
sufficient solutions to make every event, regardless of its size, unforgettable. 

Let us hope that the latest measures will in any case lead to a reversal in the growth of 
infection cases. 

Amsterdam Conference Centre 
Beurs van Berlage 

 

Marcel C.B. Schonenberg 
Managing Director 

 


