
Welke contactbeperkingen zijn van toepassing? 

De contactbeperkingen blijven onverminderd van kracht: privébijeenkomsten in de publieke 

sfeer zonder inachtneming van de minimumafstand worden beperkt tot het eigen gezin plus 

één ander gezin. Maximaal mogen echter vijf personen bijeenkomen, waarbij kinderen tot en 

met 14 jaar niet worden meegerekend. 

Van 24 tot 26 december 2020 geldt een uitzondering: 

Met hoeveel mensen mag ik met kerst en oud en nieuw 

bijeenkomen? 

Van 24 tot 26 december 2020 mogen er naast het eigen gezin nog eens vier mensen uit de 

directe familiekring bijeenkomen. Ook hier tellen kinderen tot en met 14 jaar niet mee. Tot de 

directe familiekring behoren: echtgenoten, levenspartners, partners buiten het huwelijk, 

directe bloedverwanten, broers en zusters en de kinderen van broers en zusters. De leden van 

hun gezin mogen er ook bijgeteld worden, mits het aantal van vier personen boven 14 jaar 

buiten het eigen gezin niet wordt overschreden. 

Op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag geldt het volgende: privébijeenkomsten in de publieke 

sfeer worden beperkt tot het eigen gezin plus één ander gezin. Maximaal mogen echter vijf 

personen bijeenkomen, waarbij kinderen tot en met 14 jaar niet worden meegerekend. 

Wat is de regelgeving inzake de horeca en 

overnachtingsmogelijkheden?  

Restaurants en drankgelegenheden blijven gesloten. Alleen bezorg- of afhaaldiensten zijn 

toegestaan. Overnachtingen voor toeristische doeleinden zijn ook verboden. Overnachtingen 

voor zakelijke doeleinden zijn geen toeristische overnachtingen.  

Waar mag alcohol worden geconsumeerd? 

De consumptie van alcoholische dranken in het openbaar is van 16 december tot 10 januari 

verboden. 

Wordt de detailhandel gesloten? 

Ja. De detailhandel wordt vanaf 16 december gesloten. Uitgezonderd hiervan zijn: 

supermarkten, afhaal- en bezorgdiensten, drankmarkten, wekelijkse levensmiddelenmarkten, 

apotheken, reformwinkels, winkels voor medische hulpmiddelen, babywinkels, drogisterijen, 

tankstations, banken, spaarbanken, postkantoren, kiosken en boekhandels, diervoedermarkten 

en dierenwinkels, verkooppunten voor de verkoop van kerstbomen, groothandels (voor 

grootverbruikers), de distributie van levensmiddelen door sociale instellingen 

(voedselbanken). 

Is postorderverkoop en het afhalen van goederen door 

klanten mogelijk? 



Ja. De postorderverkoop en bezorging van de bestelde goederen is toegestaan. Het afhalen van 

bestelde goederen door klanten is alleen toegestaan als dit zonder enig contact en met 

inachtneming van de beschermingsmaatregelen tegen besmettingen kan plaatsvinden. 

Mogen bouwmarkten open zijn? 

De exploitatie van bouwmarkten en tuincentra is alleen toegestaan voor de bevoorrading van 

handelaren. Andere personen mogen niet worden toegelaten.  

Zijn er wijzigingen in verband met de mondkapjesplicht? 

Nee, de mondkapjesplicht blijft met name van toepassing op de volgende sectoren: 

 in gesloten ruimten die voor het publiek of voor het bezoekers- en klantenverkeer 

toegankelijk zijn, en in het openbaar vervoer (ook bij bushaltes), 

 op markten en soortgelijke verkooppunten in de openbare ruimte, 

 voor detailhandels en op bijbehorende parkeerplaatsen en wegen, 

 indien van toepassing ook in werkruimten en gebouwen, maar niet in ruimten waar de 

minimale afstand kan worden aangehouden. 

 

Blijven de scholen geopend?  

Scholen blijven geopend tot en met 18 december. De leerplicht blijft bestaan. De 

aanwezigheidsplicht op scholen is opgeheven. Ouders van leerlingen in de groepen 1 tot en 

met 7 beslissen zelf of hun kind deelneemt aan lessen die door een docent worden geleid of 

dat hij of zij thuis moet studeren. Vanaf groep 8 vindt het onderwijs doorgaans op afstand 

plaats.  

U vindt meer informatie op www.msb.nrw  

. 

Wanneer begint de kerstvakantie op de scholen? 

De lessen worden voortgezet tot 18 december 2020. Daarna begint de vakantie. Op 7 en 8 

januari 2021 worden geen lessen gegeven.  

Gaat de kinderopvang dicht? 

Nee, de kinderopvang blijft in principe geopend. Er komt geen verbod op kinderopvang zoals 

in het voorjaar. De garantie van kinderopvang is van toepassing: Kinderen voor wie 

dagopvang van essentieel belang is krijgen opvang aangeboden. Ouders die de mogelijkheid 

hebben om thuis voor hun kinderen te zorgen, worden aangespoord om dit de komende weken 

dan ook te doen. Als ouders echter hulp en zorg nodig hebben, zullen ze die krijgen. Verdere 

informatie is te vinden op de website van het Ministerie van Gezins- en Jeugdzaken: 

https://www.mkffi.nrw/lockdown-hinweise-fuer-die-kindertagesbetreuung-vom-1412-bis-101 

http://www.msb.nrw/
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https://www.mkffi.nrw/lockdown-hinweise-fuer-die-kindertagesbetreuung-vom-1412-bis-101&umid=75c2821d-12eb-483a-8a14-ab742913df3e&auth=f20732c07f248c5c91314db5a698ffdbe2240d85-dbff3cc7d332c1245028738674d89a5770267366


  

Geldt er een vuurwerkverbod op oudejaarsavond? 

Het afsteken van vuurwerk wordt op drukke straten en pleinen verboden (concrete vaststelling 

wordt door de gemeenten bepaald). Het wordt ten zeerste aanbevolen om af te zien van 

particulier vuurwerk thuis en om reeds aangeschaft vuurwerk niet af te steken. Zo kunnen 

letsels die extra eisen stellen aan de gezondheidszorg, die momenteel toch al zwaar onder 

druk staat, worden voorkomen. Er is met onmiddellijke ingang ook een verbod op de verkoop 

van vuurwerk. 

Wat gebeurt er met culturele instellingen? 

Concerten en voorstellingen in theaters, operahuizen en concertzalen, bioscopen en andere 

openbare of particuliere (culturele) instellingen zijn tot zondag 10 januari 2021 verboden. 

Hetzelfde is van toepassing voor activiteiten van musea, kunsttentoonstellingen, galeries, 

kastelen, burchten, gedenktekens en soortgelijke instellingen. Alleen drive-in bioscopen met 

inachtneming van een minimumafstand van 1,5 meter tussen de voertuigen mogen worden 

geopend. 

Wat zijn de regels voor beroepsmusici? 

Repetities, die een onderdeel zijn van de beroepsuitoefening, zijn nog steeds toegestaan. 

Beroepsmusici mogen daarnaast zonder publiek concerten en optredens verzorgen voor 

opname of uitzending op radio en internet. 

Wat geldt voor de recreatieve sportbeoefening en 

amateursporten? 

Recreatieve sportbeoefening en amateursporten zijn net zoals in het voorjaar op en 

in alle openbare en particuliere sportfaciliteiten, fitnessstudio's, zwembaden en 

soortgelijke faciliteiten niet toegestaan. Dit geldt eveneens voor individuele sporten in 

sportfaciliteiten/verenigingen, zoals tennis of golf. Joggen, wandelen, enz. blijven 

toegestaan met inachtneming van de contactbeperkingen. 

Wat geldt er voor schoolsporten? 

Schoolsporten, sportbeoefening in het kader van cursussen, trainingen op regionale 

voorzieningen van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en landelijke voorzieningen zijn 

toegestaan.  

 

Wat gebeurt er met de recreatieve- en 

uitgaansgelegenheden? 



Tot zondag 10 januari 2021 zijn de activiteiten verboden van 

 zwem- en funbaden, sauna's en kuuroorden en soortgelijke faciliteiten 

 dierentuinen, wildparken, pretparken, overdekte speeltuinen en soortgelijke faciliteiten 

voor recreatieve activiteiten (binnen en buiten), 

 speelhallen, casino’s en soortgelijke instellingen, 

 clubs, discotheken en soortgelijke voorzieningen, 

 prostitutie, privéclubs en soortgelijke voorzieningen, 

 excursies met boten, rijtuigen, historische treinen en soortgelijke faciliteiten. 

In verkooppunten van weddenschappen en wedkantoren is alleen de ontvangst van tickets, 

weddenschappen en dergelijke toegestaan. Elk verder verblijf (bijv. om de wedstrijden en 

evenementen te volgen waarop de weddenschappen betrekking hebben) is niet toegestaan. 

Zijn evenementen en bijeenkomsten nog wel toegestaan? 

Evenementen en bijeenkomsten die niet onder de speciale regelgeving van de 

Coronaverordening vallen, zijn tenminste tot zondag 10 januari 2021 verboden. 

Toegestaan blijven - onder voorbehoud van de in elk afzonderlijk geval te respecteren 

voorwaarden - onder andere: 

 Bijeenkomsten in het kader van de samenscholingswet (bijv. demonstraties, behalve 

op 31 december 2020 en 1 januari 2021). 

 Evenementen die de basisbehoeften van de bevolking, de handhaving van de openbare 

veiligheid en orde of de verlening van openbare diensten dienen (bv. ook 

partijvergaderingen voor de voordracht van verkiezingskandidaten of bloeddonaties), 

die om juridische of feitelijke redenen niet kunnen worden uitgesteld tot na 10 januari 

2021. 

 Vergaderingen van bij wet ingestelde organen, zoals verenigingen, politieke partijen, 

verenigingen of verenigingen van eigenaars van onroerend goed, die niet digitaal 

kunnen worden gehouden. 

 Begrafenissen 

 Burgerlijke bruiloften 

 Kerkdiensten 

Wat zijn de voorschriften voor kerkelijke activiteiten en 

andere bijeenkomsten voor het beoefenen van religieuze 

activiteiten? 

Kerken en religieuze gemeenten beslissen met inachtneming van de plaatselijke 

besmettingsgraad in welke mate er bijeenkomsten kunnen worden gehouden en brengen de 

plaatselijke bevoegde autoriteiten daarvan op de hoogte. Zij zorgen ervoor dat de minimale 

afstand wordt aangehouden, beperken het aantal deelnemers, voeren een registratieplicht in 

voor die bijeenkomsten waar de opkomst naar verwachting hoog genoeg is om de capaciteit te 

vullen, verplichten de deelnemers om een mondkapje te dragen, ook als ze zitten, nemen de 

contactgegevens van de deelnemers op, en onthouden zich van het zingen in de kerk. 

De door de overkoepelende organisaties overeenkomstig § 1, lid 3, van de Coronaverordening 

op te stellen voorschriften voor religieuze diensten en andere bijeenkomsten voor de 



uitoefening van religieuze activiteiten moeten worden voorgelegd aan de staatskanselarij van 

de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Voor dit doel kunnen ALLEEN KERKEN EN ANDERE 

RELIGIEUZE GEMEENTEN per e-mail contact opnemen via: Referat_I_B3@stk.nrw.de. 

  

Gemeenten die lid zijn van een overkoepelende organisatie zijn verplicht om binnen de 

betreffende overkoepelende organisatie hun concepten inzake bescherming op elkaar af te 

stemmen. 

Beschermingsconcepten van vrije gemeenten/religieuze gemeenschappen moeten aan de 

verantwoordelijke gemeente worden voorgelegd. 

Heeft u vragen met betrekking tot de Coronaverordening? Dan kunt u zich wenden tot het e-

mailadres  corona@nrw.de. 
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