Actueel: Coronabeschermingsverordening
Welke contactbeperkingen gelden er?
Besloten bijeenkomsten waaraan uitsluitend gevaccineerde of herstelde personen
deelnemen, mogen vanaf zaterdag 19 februari 2022 opnieuw worden gehouden zonder
beperking van het aantal deelnemers.
Tot 19 maart 2022 gelden de contactbeperkingen uitsluitend voor niet-gevaccineerde
personen.
Mensen die niet volledig gevaccineerd of hersteld zijn, mogen alleen leden van hun eigen
huishouden en maximaal twee mensen van een ander huishouden ontmoeten op besloten
bijeenkomsten in openbare en privéruimten. Kinderen onder de 14 jaar worden niet
meegeteld. Bij de bepaling wat een huishouden is, worden echtgenoten, partners in de
burgerlijke stand en partners in een partnerschap buiten het huwelijk als één huishouden
beschouwd, ook al wonen zij niet samen.

Welke regels gelden voor de detailhandel?
Voor de detailhandel en markten zullen de toegangsbeperkingen van de 2G-regel vanaf 19 februari
2022 niet langer van toepassing zijn. Zo is de controle van een test of een bewijs van vaccinatie niet
langer vereist en wordt de toegang ook aan niet-gevaccineerde personen toegestaan. De

verplichting om ten minste een medisch mondkapje te dragen blijft echter bestaan; het dragen
van een FFP2-mondkapje in winkels wordt ten zeerste aanbevolen.
Winkeliers kunnen het dragen van een FFP2-mondkapje als voorwaarde stellen om de winkel
binnen te komen.

Geldt er nog steeds een mondkapjesplicht?
Ja. Het dragen van een medisch mondkapje is op veel plaatsen nog steeds verplicht, hoewel
het dragen van een FFP2-mondkapje sterk wordt aanbevolen vanwege de nog betere
beschermende werking.
Het dragen van een FFP2-mondkapje is verplicht voor contactberoepen bij de levering van
diensten aan niet-gevaccineerde personen.
Het dragen van een medisch mondkapje blijft verplicht op de volgende plaatsen:





in het openbaar vervoer, zowel lokaal als over lange afstand (het dragen van een
FFP2-mondkapje wordt hier sterk aanbevolen),
in overdekte plaatsen die openstaan voor publiek, zoals in winkelcentra,
buiten, voor zover de bevoegde autoriteit dit voor specifiek aangewezen gebieden
uitdrukkelijk bij algemeen besluit beveelt.
bij deelname aan een evenement, afhankelijk van het toegestane aantal personen
(binnen en buiten)

Voor openluchtevenementen en -bijeenkomsten is de verplichting om ten minste een medisch
mondkapje te dragen gebaseerd op de desbetreffende toegangsregeling of op de volgende
voorschriften:
1. Indien alle personen toegang hebben tot het evenement of de bijeenkomst, ongeacht het
bewijs van test of vaccinatie, moet ten minste een medisch mondkapje worden gedragen.
2. Indien alleen geteste personen of personen met immuniteit toegang hebben tot het
evenement of de bijeenkomst, moet op zijn minst een medisch mondkapje worden gedragen
als de afstand minder dan 1,5 meter bedraagt.
3. Indien alleen personen die immuun zijn toegang hebben, is het dragen van een mondkapje
niet verplicht. Het verdient echter aanbeveling een mondkapje te dragen indien de
minimumafstand van 1,5 meter tot andere personen niet kan worden aangehouden.
De voor het evenement of de bijeenkomst verantwoordelijke personen moeten de
deelnemende personen in kennis stellen van de geldende voorschriften en bij overtredingen op
de naleving ervan wijzen.
Bovendien wordt het dragen van een mondkapje sterk aanbevolen overal waar de
minimumafstand van 1,5 meter tot andere personen niet kan worden gehandhaafd, zelfs
buitenshuis.

Wat zijn de uitzonderingen op de mondkapjesplicht?
Bij wijze van uitzondering kan van het dragen van een mondkapje worden afgezien,
bijvoorbeeld in de volgende gevallen:










in privé-vertrekken bij uitsluitend privé-bijeenkomsten,
in restaurants en andere horecabedrijven op vaste zit- of staanplaatsen,
in operationele situaties van veiligheidsdiensten, brandweer, enz.,
bij communicatie met doven of hardhorenden,
bij personen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen (attest vereist),
om te eten en te drinken,
van leden van koren met voldoende immuniteit wanneer zij samen zingen of van
zangers of acteurs met voldoende immuniteit wanneer zij optreden in het kader van
een cultureel aanbod, met inbegrip van de noodzakelijke repetities, indien de
respectieve artistieke activiteiten alleen mogelijk zijn zonder het dragen van een
mondkapje,
en om andere redenen, indien het afnemen van het mondkapje slechts enkele seconden
duurt terwijl de minimale afstand van 1,5 meter wordt gehandhaafd.

Alle vrijstellingen van de mondkapjesplicht zijn vermeld in § 3, lid 2, van de
Coronabeschermingsverordening. Het document is te vinden op de website
www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw.
Kinderen tot de schoolgaande leeftijd zijn vrijgesteld van de verplichting om een mondkapje
te dragen. Wanneer kinderen vanaf de schoolgaande leeftijd tot 13 jaar vanwege de pasvorm
geen medisch mondkapje kunnen dragen, moet als vervanging een gewoon mondkapje
worden gedragen.

Wat houdt de 3G-regel in?
Volledig gevaccineerde en herstelde personen kunnen vrij gebruik maken van de faciliteiten
en diensten die onder de 3G-regel vallen. Alle andere personen moeten aantonen dat zij
negatief hebben getest. PCR-tests die niet ouder zijn dan 48 uur en snelle tests die niet ouder
zijn dan 24 uur worden erkend.

Wanneer is 3G van toepassing?
De 3G-regel (toegang voor wie gevaccineerd, hersteld of getest is) is onder meer van
toepassing op:





Begrafenissen en burgerlijke huwelijken;
aanbiedingen en evenementen op het gebied van leerplicht-, universitair, beroeps- of
werkgerelateerd onderwijs, voorschools onderwijs in kinderdagverblijven, politieke
vorming en zelfhulp, alsmede integratiecursussen;
gezamenlijke of gelijktijdige beoefening van contactloze sporten in de open lucht zoals
atletiek, tennis of golf;




















Contactsporten in de open lucht, indien daaraan alleen wordt deelgenomen door
personen van het eigen huishouden en bovendien door ten hoogste twee personen van
een ander huishouden;
Rijscholen;
niet-toeristische overnachtingen (personen met onvoldoende immuniteit moeten bij
aankomst en telkens na het verstrijken van de geldigheidsduur een negatief testbewijs
kunnen voorleggen);
Contactberoepen (zoals kappers, cosmetica, enz.) en zonnestudio's;
beurzen en congressen voor commerciële leveranciers en belangstellenden, alsmede
evenementen waaraan alleen leden van bedrijven en ondernemingen deelnemen en die
worden uitgevoerd met inachtneming van de voorschriften inzake infectiebestrijding
uit hoofde van het arbeidsrecht;
bijeenkomsten in de zin van artikel 8 van de basiswet (regelt de vrijheid van
bijeenkomst) in overdekte openbare ruimten;
bijeenkomsten in de open lucht in de zin van artikel 8 van de basiswet met meer dan
750 deelnemers per keer;
bijeenkomsten van gemeentelijke organen en wettelijk verplichte bijeenkomsten van
organen van publiek- en privaatrechtelijke instellingen, verenigingen,
gemeenschappen, partijen of organisaties, alsmede informatie- en
discussiebijeenkomsten van politieke partijen zonder een maatschappelijk karakter;
het gebruik van universiteitsbibliotheken en universiteitskantines door het
universiteitspersoneel;
het gebruik van openbare bibliotheken (contactloos uitlenen en terugbrengen van
media is ook mogelijk zonder 3G);
aanbod van jeugdwelzijnswerk en jeugdwerk, alsmede aanbod overeenkomstig § 16
van het achtste boek van het Sociaal Wetboek (kinder- en jeugdwelzijn);
recreatieve reizen van kinderen, jongeren en gezinnen door openbare en
onafhankelijke kinder- en jeugdwelzijnsorganisaties (personen zonder voldoende
immuniteit moeten bij aankomst en opnieuw na vier dagen een negatief testbewijs
kunnen overleggen of een gezamenlijke zelftest onder toezicht kunnen uitvoeren);
inrichtingen voor intramurale kinder- en jeugdzorg waarvoor een
exploitatievergunning in de zin van § 45 e.v. van Boek Acht van het Sociaal Wetboek

(Kinder- en jeugdzorg) vereist is, waarbij kinderen en jongeren van deze regeling zijn
uitgesloten.
Op het gebied van onderwijs is 3G van toepassing op aanbiedingen en evenementen in het
leerplicht-, universitair, beroeps- of arbeidsgerelateerd onderwijs (met inbegrip van
opleidingsbeurzen, banenbeurzen en evenementen rond beroepsoriëntatie), voorschools
onderwijs in de kinderopvang, politieke vorming en zelfhulp, alsmede integratiecursussen en
het gebruik van universiteitsbibliotheken en universiteitskantines door personen die als
werknemer of student rechtstreeks tot de universiteit of instelling behoren.
De staat heeft zijn eigen verordening voor het hoger onderwijs rond de corona-epidemie
uitgevaardigd voor de sector van het hoger onderwijs. Volgens dit artikel mogen
universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs ook het aantal deelnemers aan
evenementen verminderen afhankelijk van de besmettingsgraad en vrijstellingen en
intrekkingen zodanig aanpassen dat studenten geen nadelen ondervinden van de pandemie.

Welke regels gelden voor bezoekers van ziekenhuizen, bejaarden/verpleeghuizen en soortgelijke instellingen?
In het geval van ziekenhuizen, bejaarden- en verpleeghuizen en geheel of gedeeltelijk
intramurale inrichtingen voor de verzorging en opvang van ouderen, gehandicapten of
hulpbehoevenden is de federale regeling van § 28b lid 2 IfSG van toepassing: hier moeten
werkgevers, werknemers en bezoekers geteste personen zijn, d.w.z. in het bezit zijn van een
aan hen afgegeven testcertificaat. Volgens de wettelijke regeling geldt dit ongeacht of zij
tegelijkertijd gevaccineerd of hersteld zijn. Bezoekers van inrichtingen voor
gemeenschappelijke huisvesting van asielzoekers, personen die het land moeten verlaten,
vluchtelingen en etnisch Duitse immigranten en intramurale inrichtingen voor sociale bijstand
moeten ook een negatief testresultaat hebben overeenkomstig § 8, lid 5,
CoronaTestQuarantaineVO.

Wat betekent de 2G-regel?
De 2G-regel houdt in dat faciliteiten en diensten voortaan alleen mogen worden gebruikt door
volledig gevaccineerde en herstelde personen. De 2G-regel is in beginsel van toepassing op
alle recreatieve diensten en voorzieningen. Personen die niet volledig gevaccineerd of hersteld
zijn, hebben geen toegang tot deze faciliteiten of diensten. De enige uitzonderingen zijn
personen die een medisch attest hebben waaruit blijkt dat zij om gezondheidsredenen niet
tegen COVID-19 kunnen worden gevaccineerd, en kinderen en adolescenten tot en met 17
jaar.

Waar is de 2G-regel van toepassing? Welke plaatsen mogen alleen worden
bezocht door personen met voldoende immuniteit (gevaccineerd of hersteld,
2G)?
De 2G-regel (alleen toegang voor gevaccineerde of herstelde personen) is onder meer van
toepassing op:



musea, tentoonstellingen, gedenktekens en andere culturele instellingen;
concerten, voorstellingen, lezingen en andere culturele evenementen, bijvoorbeeld in
theaters en bioscopen;










openbare beurzen;
volksfeesten en vergelijkbare vrijetijdsevenementen;
dierenparken;
themaparken;
speelhallen;
de gezamenlijke beoefening van contactsport (met inbegrip van training en competitie)
in de open lucht (beroeps- en amateursport);
educatieve diensten die niet expliciet onder 3G vallen (zie hierboven);
toeristische overnachtingen in logiesverstrekkende bedrijven, alsmede toeristische
busreizen.

De 2G-regel is NIET van toepassing op:






personen die in het bezit zijn van een medisch attest waarin wordt verklaard dat zij om
gezondheidsredenen momenteel of ten hoogste zes weken geleden niet kunnen of
mochten worden gevaccineerd. Deze personen moeten echter een negatief
testcertificaat kunnen tonen;
kinderen en jongeren tot en met de leeftijd van 17 jaar. Behalve tijdens de vakantie
hoeven zij ook geen negatief testbewijs te laten zien, vanwege de reguliere
schooltests.
voor de catering van beroepschauffeurs op rustplaatsen en snelwegstations indien zij
een negatief testbewijs hebben.

Wat betekent 2G+ en welke mensen zijn vrijgesteld van de extra
testverplichting?
De 2G+-regel houdt in dat alleen volledig gevaccineerde of herstelde mensen worden
toegelaten en dat zij ook een negatief testresultaat moeten kunnen aantonen. Dit kan gebeuren
in de vorm van een zelftest (niet ouder dan 24 uur) of een PCR-test (niet ouder dan 48 uur).
De 2G+ regel is van toepassing op, onder andere:











de gezamenlijke of gelijktijdige beoefening van sport binnenshuis (sporthallen,
sportscholen, enz.) - uitzonderingen gelden onder meer voor beroepssporten;
het gebruik van overdekte zwembaden en wellnessfaciliteiten (sauna's, thermen,
zonnestudio's, enz.);
bedrijfskantines, schoolkantines, universiteitskantines en vergelijkbare voorzieningen
wanneer deze worden gebruikt door personen die niet rechtstreeks als werknemer,
student, scholier, cursist enz. aan het bedrijf of de voorziening verbonden zijn, indien
dit gebruik niet beperkt blijft tot het louter afhalen van voedsel en dranken;
alle andere gastronomische gelegenheden, indien het gebruik niet beperkt blijft tot het
louter afhalen van voedsel en dranken;
het samen zingen van koorleden, alsmede andere artistieke activiteiten die alleen
kunnen worden verricht zonder een mondkapje te dragen (bespelen van
blaasinstrumenten en dergelijke);
carnavalsevenementen en vergelijkbare folkloristische evenementen (kenmerken:
meezingen/zwaaien; dansen niet als focus);
privéfeesten met dans, zonder dat dansen de hoofdzaak van het evenement is (bv.
bruiloften);
seksuele diensten.

Geen extra testverplichting voor geboosterde en herstelde personen
De aanvullende testverplichting in gebieden waar 2G+ van toepassing is, geldt niet voor
personen die in totaal drie vaccinaties hebben ontvangen met een van de vaccins die in de
Europese Unie zijn toegelaten overeenkomstig de het overzicht gepubliceerd door het PaulEhrlich-Instituut (inclusief elke combinatie met het COVID-19-vaccin van Janssen (Johnson
& Johnson).
De extra testverplichting in gebieden waar 2G+ van toepassing is, wordt ook weggelaten
volgens de specificaties van het Robert Koch Instituut voor







gevaccineerde herstelde personen, d.w.z. personen bij wie een COVID-19-infectie is
vastgesteld met een PCR-test en die vóór of na die infectie ten minste één vaccinatie
hebben ontvangen;
personen die tweemaal zijn gevaccineerd, waarbij de tweede vaccinatie meer dan 14
maar minder dan 90 dagen geleden is (dit geldt ook voor personen die zijn ingeënt
tegen Johnson&Johnson en die nog geen derde vaccinatie hebben gekregen) of
hersteld zijn van een infectie in de laatste drie maanden (bevestigde PCR-test ouder
dan 28 dagen, maar niet ouder dan 90 dagen) alsmede
personen met een specifieke positieve antistoffentest en daaropvolgende vaccinatie die
volgens de vrijstellingsdefinitie als volledig gevaccineerd worden beschouwd, zelfs
met slechts één vaccinatiedosis, indien de vaccinatie minder dan 90 dagen geleden
plaatsvond.

Het Ministerie van Volksgezondheid van NoordRijn-Westfalen heeft een uitvoerige
handleiding opgesteld over het onderwerp 2G+: Waar is 2G+ van toepassing? Wat zijn de
vereisten voor 2G+? Wanneer moet negatief testbewijs worden voorgelegd en wanneer niet?
Deze en andere vragen worden beantwoord in de hand-out op de website van het ministerie.

Kan er ter plaatse getest worden wanneer gebruik wordt gemaakt van 3G- en
2G+-evenementen?
Op plaatsen waar een test vereist is om toegang te krijgen (dus bij 3G en 2G+), kan in plaats
van het tonen van een testcertificaat van een officieel testcentrum ook een zelftest onder
toezicht worden uitgevoerd op de plaats van toegang, bijvoorbeeld bij toegang tot een
sportschool onder toezicht van correct opgeleid personeel of bij het sporten onder toezicht van
een deskundige of opgeleide trainer/oefeninstructeur.
Deze zelftest onder toezicht geeft u toegang tot alleen dat specifieke evenement. De
toezichthouder kan geen testcertificaat afgeven dat kan worden gebruikt om andere
evenementen te bezoeken. Alleen de officiële testcentra kunnen dit blijven doen.
Of en in welke vorm ter plaatse tests worden aangeboden, wordt beslist door de exploitant van
de betreffende plaats. Het aanbieden van tests ter plaatse is niet verplicht en de exploitant
hoeft ze niet kosteloos aan te bieden.

Welke regels gelden voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden?
Personen met een medisch attest waaruit blijkt dat zij om gezondheidsredenen niet tegen
COVID-19 kunnen worden gevaccineerd, worden als geïmmuniseerd beschouwd wanneer zij

beschikken over een snelle antigeentest van ten hoogste 24 uur oud of een door een erkend
laboratorium gecertificeerde PCR-test van ten hoogste 48 uur oud.

Welke regels gelden er bij evenementen?
Voor evenementen gelden capaciteitsbeperkingen, afhankelijk van de omvang van het
evenement. In de toekomst zal dit ook op uniforme wijze gelden voor grote evenementen,
zoals voetbalwedstrijden in de Bundesliga, enz.
Evenementen met meer dan 750 deelnemers zijn toegestaan indien





het aantal personen binnen bedraagt maximaal 30 procent van de respectieve
maximumcapaciteit (maximaal 4.000 personen in totaal)
het aantal personen in de openlucht bedraagt maximaal 50% van de respectieve
maximumcapaciteit (maximaal 10.000 personen in totaal)
de deelnemers voldoen aan 2G+
de deelnemers dragen tijdens de hele duur van het evenement ten minste één medisch
mondkapje (chirurgisch mondkapje).

Voor privéfeesten met dans evenals carnavalsevenementen en vergelijkbare gebruikelijke
evenementen binnenshuis, is een groter aantal personen (meer dan 750 deelnemers) niet
toegestaan.
Werknemers, vrijwilligers en andere vergelijkbare personen worden niet meegeteld.

Wat geldt in clubs, discotheken of op dansevenementen?
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden clubs, disco's en soortgelijke
gelegenheden met een bijzonder hoog besmettingsrisico gesloten. Vergelijkbare evenementen
(openbare dansevenementen, privédans- en discofeesten en dergelijke) zijn ook niet
toegestaan wegens het hoge besmettingsgevaar.
Wegens de supraregionale verzorgingsgebieden gebeurt dit doelbewust onafhankelijk van de
lokale incidentie en gelden deze regels bijgevolg voor geheel Noordrijn-Westfalen.

Welke regels gelden voor privéfeesten?
Privédansfeesten, discofeesten en dergelijke zijn momenteel verboden. Privébijeenkomsten
binnen en buiten, zelfs van gevaccineerde en herstelde personen, zijn sinds 28 december 2021
slechts toegestaan met een maximum aantal van tien personen. Er is geen limiet aan een
bepaald aantal huishoudens. Kinderen tot en met 13 jaar tellen niet mee. Zodra een nietgevaccineerde persoon deelneemt, mogen naast het eigen huishouden slechts twee personen
van een ander huishouden deelnemen.

Welke voorschriften gelden voor werknemers?
Werknemers, vrijwilligers en soortgelijke personen die werkzaam zijn op plaatsen met
beperkte toegang tot 3G, 2G of 2G+ en die contact hebben met gasten, klanten of gebruikers
van de diensten of met elkaar, moeten worden geïmmuniseerd of getest.

Indien zij niet geïmmuniseerd zijn, moeten zij tijdens het werken in zones met beperkte
toegang tot 2G of 2G+ te allen tijde een medisch mondkapje dragen en een actueel testbewijs
kunnen voorleggen. Als het niet mogelijk is om tijdens de beroepsuitoefening een mondkapje
te dragen, moet er een PCR-test worden voorgelegd.

Hoe worden de voorschriften herzien en gecontroleerd?
De controle van de vaccinatie- en testcertificaten wordt uitgevoerd door de verantwoordelijke
organisatoren of exploitanten. Daarbij wordt ook een officieel identificatiedocument ter
controle gevraagd. Daarom zijn gebruikers, klanten, bezoekers, enz. verplicht om het
respectieve vaccinatie- of testbewijs bij zich te hebben en te tonen samen met een officieel
identificatiedocument.
Voor kinderen en jongeren die nog geen officieel identiteitsdocument hebben, volstaat het dat
zij hun identiteit kenbaar maken of bewijzen aan de hand van het identiteitsdocument van hun
ouders, een studentenkaart of iets soortgelijks.
Personen die niet het vereiste vaccinatie- of testbewijs en identiteitsbewijs kunnen
overleggen, worden uitgesloten van gebruik of uitoefening.
De CovPassCheck-app van het Robert Koch-Instituut moet worden gebruikt om digitale
vaccinatiebewijzen te controleren.
Het niet uitvoeren van controles wordt beboet. Indien de algemene regels niet worden
nageleefd, moet de horeca-inspectie daarvan in kennis worden gesteld, zodat zij de
betrouwbaarheid van de exploitanten kan controleren.

Gelden de algemene regels voor hygiëne en infectiebestrijding nog?
De bekende en beproefde AHA-gedragsregels worden nog steeds aanbevolen: Afstand
houden, hygiënevoorschriften in acht nemen en altijd waar nodig een mondkapje dragen.
En: inrichtingen met veel bezoekers- of klantenverkeer zijn verplicht bepaalde ventilatie- en
hygiënevoorschriften toe te passen.
Meer informatie staat samengevat in de bijlage "Hygiëne- en
infectiebeschermingsvoorschriften" bij de Coronabeschermingsverordening, speciaal voor
bedrijfseigenaars. Die bijlage staat op de overzichtspagina over de wettelijke voorschriften
tijdens de coronapandemie

Heeft u vragen over de Coronabeschermingsverordening?
Dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres corona@nrw.de.

