
Welke contactbeperkende maatregelen zijn van toepassing? 

Tot 18 april zijn de volgende contactbeperkende maatregelen van toepassing: 
Bijeenkomsten in de gemeenschappelijke ruimte van het eigen huishouden met leden van 
een ander gezin, met een maximum van in totaal vijf personen, zijn toegestaan. Kinderen tot 
en met 14 jaar worden niet meegerekend. Echtparen worden, ongeacht hun woonsituatie, 
als één huishouden beschouwd. Het blijft toegestaan dat een huishouden bijeenkomt 
(zonder beperking van het aantal personen in dit huishouden), maar dan slechts met 1 
persoon uit een ander huishouden. Kinderen die zorg behoeven kunnen worden vergezeld 
door personen uit hun gezin; in het kader van de uitoefening van het omgangsrecht kunnen 
de gescheiden levende ouders ook door de zorgbehoevende kinderen worden vergezeld. 
De eerdere uitzonderingen met betrekking tot de minimumafstand blijven grotendeels 
ongewijzigd van toepassing en zijn opgenomen in § 2, lid 2, van de coronaverordening. 
Uitgesloten zijn onder meer spelende kinderen op een kinderspeelplaats, het gebruik in het 
openbaar vervoer (waar medische mondkapjes verplicht zijn) of de begeleiding van en het 
toezicht op minderjarigen en hulpbehoevenden. 
Het gebruik van vrijwillige of buurtvervoersdiensten, bijvoorbeeld op weg naar 
vaccinatiecentra, vormt in het kader van de coronaverordering eveneens een uitzondering. 

Wat geldt in verband met de mondkapjesplicht? 

Op bepaalde plaatsen is het nog steeds verplicht een medisch mondkapje te dragen. 
Medische mondkapjes zoals bedoeld in de coronaverordening zijn zogenaamde OK-
mondkapjes volgens de norm EN 14683 (moet op de verpakking worden vermeld) of 
mondkapjes volgens de KN95/N95- of FFP2-normen en mondkapjes van hogere kwaliteit -. 
echter in alle gevallen zonder uitademventiel. Los van de medische mondkapjesplicht geldt 
de naleving van de minimumafstand 

 in gesloten ruimten van commerciële bedrijven, alsmede in artsenpraktijken en 

vergelijkbare instellingen voor medische diensten, 

 

 in gesloten ruimten van musea, kunsttentoonstellingen, galerieën, kastelen, 

burchten, gedenkplaatsen en soortgelijke installaties, alsmede in dierentuinen en 

dierenparken, 
 

 in geval van toegestane klassikale onderwijsactiviteiten en examens die in gebouwen 

en gesloten ruimten plaatsvinden, 
 

 bij het gebruik van het lokale openbaar vervoer en de daarbij behorende 

voorzieningen, alsmede van vrijwillige of buurtvervoersdiensten, bijvoorbeeld naar 

vaccinatiecentra, 

 

 in de binnenruimten van andere vervoermiddelen, met uitzondering van privé-

voertuigen en voertuigen van hulpdiensten van veiligheidsdiensten, brandweer, 

reddingsdiensten en civiele bescherming,  

 



 bij het gebruik en verstrekken van kappersdiensten en andere met het lichaam 

verband houdende ambachten of diensten en opleidingen zonder de 

minimumafstand in acht te nemen, 
 

 tijdens kerkdiensten en andere bijeenkomsten voor het beoefenen van religieuze 

activiteiten, ook op de zitplaats. 
 

 

Krachtens de federale wet (SARS-CoV-2-Arbeidsomstandighedenregeling van het federale 
ministerie van Arbeid en Sociale Zaken van 21 januari 2021) moet er ook op de werkplek 
waar geen veiligheidsafstand van 1,5 meter in acht kan worden genomen een medisch 
mondkapje worden gedragen. In dit geval moet de werkgever de medische mondkapjes ter 
beschikking stellen. 
 

De mondkapjesplicht (ten minste een eenvoudig mondkapje) blijft met name in de volgende 
gevallen, waarbij het dragen van een eenvoudig mondkapje hier nog steeds passend blijft, 
van toepassing: 

 in afgesloten ruimten in de openbare ruimte, voor zover deze - al dan niet met 
toegangscontrole - ook voor klanten of bezoekers toegankelijk zijn, 

 op markten en soortgelijke verkooppunten in de openbare ruimte, 
 op het gehele perceel van winkels en op de bijbehorende parkeerterreinen en 

toegangswegen binnen tien meter van de winkelingang. 

Wat is er met betrekking tot de mondkapjesplicht van 
toepassing op kinderen? 

Verder zijn kinderen tot de leeftijd waarop zij naar school gaan vrijgesteld van de 
mondkapjesplicht. Als bij kinderen onder 14 jaar een medisch mondkapje niet goed past, 
volstaat een gewoon mondkapje, zelfs op plaatsen waar een medisch mondkapje wordt 
voorgeschreven. 

Wat geldt in verband met de mondkapjesplicht in 
kinderdagverblijven en scholen? 

 In scholen geldt de verplichting om een medisch mondkapje te dragen, hoewel 
kinderen tot groep 8 in plaats daarvan eenvoudige maskers mogen dragen als 
medische mondkapjes (nog) niet passen. 

 In kinderdagverblijven geldt uitsluitend voor volwassenen een mondkapjesplicht 
(eventueel een medisch mondkapje), en alleen als zij onderling (d.w.z. onder de 
volwassenen) niet de minimumafstand kunnen bewaren. Dit geldt dan ook voor de 
ouders, met name bij het brengen en halen.  



Wanneer mogen kappers en niet-medische pedicures hun 
deuren weer openen? Wat geldt voor de andere diensten? 

Diensten en ambachten waarbij geen minimumafstand van 1,5 meter tot de klant kan 
worden aangehouden (met name kappersdiensten, gezichtsbehandelingen, cosmetica, 
pedicure, nagelstudio's, manicure, massages, tatoeëren en piercing, maar ook de maat 
opnemen bij kleermakers) zijn met inachtneming van de hygiënevoorschriften van de 
coronaverordening toegestaan. Indien de klant geen of niet permanent een mondkapje 
draagt (bijvoorbeeld in het geval van cosmetische producten voor het gezicht), mogen deze 
diensten of ambachtelijke diensten alleen worden verricht indien er voor de klant dagelijks 
een sneltest of zelftest beschikbaar is en er bij het personeel dat deze diensten of 
ambachtelijke diensten verricht om de twee dagen een sneltest of zelftest wordt uitgevoerd. 

Wat is de rechtssituatie op het gebied van horeca en 
accommodaties?  

Restaurants en horecagelegenheden blijven tot nader order gesloten, dit geldt ook voor 
cafetarias en bedrijfskantines. 
Alleen bezorg- of afhaaldiensten zijn toegestaan. Bedrijfskantines en eetzalen in 
onderwijsinstellingen kunnen bij wijze van uitzondering worden geëxploiteerd voor 
werknemers en gebruikers van de onderwijsinstellingen als de werkprocessen of toegestane 
onderwijsactiviteiten anders niet kunnen worden gehandhaafd. 

Accommodaties voor privédoeleinden zijn nog steeds verboden. Zakelijke accommodaties 
zijn geen particuliere accommodaties. 

Hoe gaat het verder met de detailhandel? 

Hoe gaat het verder met de detailhandel? 

Voor de detailhandel geldt het volgende: 

1. Supermarkten, afhaal- en bezorgdiensten, drankenmarkten, kiosken, wekelijkse 
levensmiddelenmarkten, apotheken, reformwinkels, zorgwinkels, babyspeciaalzaken, 
drogisterijen, benzinestations, banken, spaarbanken, postkantoren, krantenkiosken, 
diervoederwinkels, dierenwinkels en verstrekkers van sociale dienstverlening blijven 
open voor levensmiddelendistributie. Groothandelsbedrijven zijn uitsluitend 
geopend voor afnemers in de groothandel en de detailhandel voor de aankoop van 
levensmiddelen. Bloemenwinkels en andere kleinhandelaars die snijbloemen en op 
korte termijn vergankelijke potplanten verkopen, blijven eveneens geopend op 
voorwaarde dat zij de verkoop, met inbegrip van producten die hiermee rechtstreeks 
verband houden beperkt houden. 

2. Alle andere winkels (met inbegrip van kantoorboekhandels, boekenwinkels en 
tuincentra) mogen slechts beperkt opengaan. Het aantal gelijktijdig aanwezige 
klanten mag niet meer dan één klant per veertig vierkante meter of een deel van de 



verkoopruimte bedragen. Bovendien krijgen alleen klanten toegang die van tevoren 
een afspraak hebben gemaakt. De afspraak geldt voor een beperkte periode en is 
bedoeld om de traceerbaarheid te vergemakkelijken. 

 

Mogen bouwmarkten openen? 

Ja. De openingen in de detailhandel zijn ook hier van invloed. 

De exploitatie van bouwmarkten voor leveringen aan handelaren was reeds toegestaan, 
evenals de verkoop aan particulieren van snijbloemen en op korte termijn vergankelijke 
potplanten, alsmede groentegewassen en zaden (zaden, bolgewassen, pootaardappelen, 
enz.). 

Nu kan het volledige assortiment van bouwmarkten ook worden opengesteld voor 
particuliere klanten, maar alleen met de toegangsbeperkingen die voor andere opnieuw 
geopende winkels gelden: Het aantal gelijktijdig aanwezige klanten mag niet meer dan één 
klant per veertig vierkante meter of een deel van de verkoopruimte bedragen. Bovendien 
krijgen alleen klanten toegang die van tevoren een afspraak hebben gemaakt. De afspraak 
geldt voor een bepaalde periode en is bedoeld om de traceerbaarheid te vergemakkelijken. 

Is postorderverkoop en het afhalen van goederen door 
klanten mogelijk? 

Ja. Ook al kunnen alle winkels nu - onder bepaalde voorwaarden - weer voor klantenverkeer 
openen, blijft de postorderhandel natuurlijk bestaan en is de levering van bestelde goederen 
nog steeds toegestaan.  

Onder welke omstandigheden kan men onderwijs in muziek 
en beeldende kunsten volgen? 

Sinds 8 maart geldt: Conservatoria en kunstacademies mogen onderwijs aanbieden voor 
groepen van ten hoogste vijf studenten. 

Er moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van zo groot mogelijke lokalen en van de 
mogelijkheid van hybride en alternerende klassen. 

Wat geldt voor opleidingen en bij- en nascholingscursussen? 

In beginsel is elke vorm van opleiding en van voortgezet onderwijs, met inbegrip van het 
compenserende basisonderwijs, alsmede aanbiedingen in het kader van de inburgering en 
examens van onder meer volkshogescholen en instellingen voor voortgezet onderwijs of 
andersoortige instellingen, alsmede aanbiedingen voor zelfhulp verboden. 
Van dit verbod zijn echter vrijgesteld: 



 individueel onderwijs of andere individuele opleidingen buiten, 
 klassikaal onderwijs voor eindexamenleerlingen van cursussen voor door de overheid 

erkende einddiploma's in het tweede onderwijstraject, 
 klassikaal onderwijs voor eindexamenklassen ter voorbereiding op een 

beroepsopleiding 
 beroeps- en eindexamens en examens in het kader van de inburgering, alsmede 

voorbereidende maatregelen voor deze examens, wanneer deze om juridische of 
feitelijke redenen niet kunnen worden verschoven of wanneer een verschuiving van 
de examens niet redelijk is voor de kandidaten. 

 door de overheid bekostigd buitenschools onderwijs voor leerlingen van scholen in 
de zin van § 1 Corona-zorgverordening, mits het aanbod geschiedt op basis van de 
richtlijnen ter bevordering van buitenschools onderwijs en zorgregelingen in 
coronatijden ter vermindering van door de pandemie veroorzaakte achterstanden. 

Vanaf 8 maart komt er nieuw bij: 

 klassikale bijscholing voor groepen van niet meer dan vijf leerlingen, 
 het aanbod van sociale en jeugdzorginstellingen in klassikaal verband voor groepen 

tot maximaal vijf leerlingen en in de openlucht voor groepen tot maximaal twintig 
kinderen tot en met de leeftijd van 14 jaar. 

Voor deze uitzonderingen moeten de afstands- en beschermende maatregelen strikt in acht 
worden genomen. Er moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van zo groot mogelijke 
lokalen en van de mogelijkheid van hybride en alternerende klassen. 

Wat geldt er voor rijscholen? 

De exploitatie van rijscholen, vliegscholen en vaarscholen is toegestaan. De vereiste 
minimumafstand geldt niet voor praktijklessen, waarbij alleen leerlingen, leraren, leraren in 
opleiding en examinatoren zich in het voertuig of in de cockpit van het vliegtuig mogen 
bevinden. Zij moeten ten minste een FFP2-masker dragen. 

Blijven hogescholen en buitenschools openbaar onderwijs 
open? 

Onderwijs en examens in het hoger onderwijs en op scholen in de gezondheidszorg zijn 
toegestaan met inachtneming van het bepaalde in de Wet inzake Infectiebescherming. 
In dit verband kunnen opleidingen alleen dan klassikaal worden toegestaan als deze geen 
ernstige nadelen hebben voor de studenten die niet aanwezig zijn of als deze kunnen 
worden uitgesteld. 
Persoonlijk contact en de nodige voorbereidende maatregelen zijn alleen toegestaan als die 
om dringende redenen niet kunnen worden verplaatst of als verplaatsing voor de 
examenkandidaten onredelijk is. 
Interne onderwijsactiviteiten met inbegrip van de bijbehorende examens binnen het kader 
van voorbereidende diensten en initiële, voortgezette en verdere beroepsopleiding aan 
universiteiten, scholen, instituten en soortgelijke instellingen voor initiële, voortgezette en 
verdere beroepsopleiding in overheidsdienst, alsmede aan rechtbanken en bij de overheid, 



zijn in beginsel niet toegestaan in aanwezigheid van personen. Uitzondering hierop vormt 
het klassikale onderwijs in het laatste jaar en, in het geval van niet-meerjarige opleidingen, 
in de laatste fase van de opleiding vóór het eindexamen of beroepskeuzetest. Daarbij moet 
zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van grote zalen. 

Bestaat er een verplichting om thuis te werken? 

Het Bondsministerie van Arbeid heeft een verordening uitgevaardigd (SARS-CoV-2 
Arbeidsomstandighedenregeling van het Bondsministerie van Arbeid en Sociale Zaken van 
21 januari 2021) die bepaalt dat werkgevers hun werknemers zoveel mogelijk thuis moeten 
laten werken. Dit moet het aantal contacten op de werkplek en op weg naar het werk 
verminderen. De verordening treedt binnenkort in werking. 

Wat geldt voor recreatieve- en amateursporten? 

Sinds 22 februari is het opnieuw toegestaan om te sporten in sportfaciliteiten in de open 

lucht. Dit is sindsdien uitsluitend toegestaan voor sportactiviteiten, met z'n tweeën of met 

leden van één huishouden en nu, sinds 8 maart, ook met maximaal vijf personen van ten 

hoogste twee verschillende huishoudens. Groepen van maximaal 20 kinderen tot en met 14 

jaar met maximaal twee instructeurs of begeleiders mogen ook gezamenlijk in de open lucht 

sporten. 

 

Binnen deze groepen is er bij het sporten geen noodzaak om afstand te houden. Maar 

tussen de verschillende groepen of tot andere personen op het sportveld geldt een 

minimumafstand van 5 meter.  

Vanaf 22 februari 2021 is de één-op-één sportopleiding op sportfaciliteiten buiten opnieuw 
toegestaan.. 
Het gebruik van gemeenschappelijke ruimten, met inbegrip van omkleed- en 
doucheruimten, van sportfaciliteiten is niet toegestaan. 

Echter de exploitatie van fitnessstudio's, zwembaden en dergelijke faciliteiten is momenteel 
nog steeds niet toegestaan. 

Wat gebeurt er met culturele evenementen? 

Concerten en voorstellingen in theaters, operahuizen, concertzalen, bioscopen en andere 
openbare of particuliere (culturele) instellingen zijn tot 18 april 2021 verboden. Dergelijke 
evenementen zijn alleen toegestaan in de open lucht indien de artiesten een 
minimumafstand van 2 meter in acht nemen en de toeschouwers het evenement vanuit hun 
woonkamer gadeslaan (zogenaamde livestreams). 

Welke regels gelden voor beroepsmusici? 



Repetities die onderdeel zijn van de beroepsuitoefening zijn nog steeds toegestaan. Ook 
mogen beroepsmusici zonder publiek deelnemen aan concerten en optredens voor opname 
of uitzending op radio en tv en streamen op het internet. 

Wat gebeurt er met culturele voorzieningen zoals recreatie- 
en pretparken? 

Ook hier zijn er veranderingen. 

Nog steeds verboden is de exploitatie van 

 zwembaden en recreatiebaden (behalve voor zwemlessen voor beginners met groepen van 
maximaal vijf kinderen), sauna's en thermen en soortgelijke voorzieningen, 

 binnenspeeltuinen en soortgelijke voorzieningen voor recreatieve activiteiten  
 speelhallen, casino's en soortgelijke gelegenheden 
 clubs, discotheken en soortgelijke bedrijven, 
 bordelen, prostitutieplekken en soortgelijke gelegenheden, 
 excursies met boten, koetsen, historische spoorlijnen en soortgelijke voorzieningen. 

Indien aan de hygiënevoorschriften van de verordening wordt voldaan, is de exploitatie van 
zonnestudio's opnieuw toegestaan, omdat de dienst hier niet van persoon tot persoon 
wordt verleend. 

In verkooppunten van weddenschappen en gokkantoren is alleen de ontvangst van 
deelnameformulieren, weddenschappen en dergelijke toegestaan. Elk ander verblijf (bijv. 
voor het volgen van wedstrijden en evenementen waarop de weddenschappen betrekking 
hebben) is niet toegestaan. 

Sinds 8 maart is het echter opnieuw mogelijk musea, kunsttentoonstellingen, galeries, 
kastelen, burchten, gedenkplaatsen en soortgelijke installaties te bezoeken - met 
voorafgaande reservering en met een gegarandeerde eenvoudige traceerbaarheid. In 
gesloten ruimten mag het aantal tegelijk aanwezige bezoekers niet groter zijn dan één 
persoon per 20 vierkante meter van het voor bezoekers toegankelijke vloeroppervlak.  

Ook bezoeken aan dierentuinen en -parken zijn opnieuw toegestaan, mits vooraf een afspraak wordt 

gemaakt en de traceerbaarheid gewaarborgd is. Ook hier geldt dat het aantal gelijktijdig 

aanwezige bezoekers in afgesloten ruimten niet meer dan één persoon per 20 vierkante 

meter mag bedragen. 

 

Zijn evenementen en bijeenkomsten opnieuw toegestaan? 

Nee, nog niet. Evenementen en bijeenkomsten die niet onder de bijzondere voorschriften 
van de coronaverordening vallen, blijven voorlopig verboden. 
Onder voorwaarden die in elk afzonderlijk geval in acht moeten worden genomen, zijn onder 
meer toegestaan: 



 bijeenkomsten in overeenstemming met de Duitse samenscholingswet (bijv. 
demonstraties) 

 evenementen die de basisvoorziening van de bevolking, de handhaving van de 
openbare veiligheid en orde of de voorziening in het algemeen welzijn dienen (bijv. 
ook bijeenkomsten van politieke partijen voor verkiezingen of bloeddonaties). 

 vergaderingen van wettig aangewezen organen van het lokale zelfbestuur 
 vergaderingen van bestuursorganen, verenigingen, partijen, verenigingen of 

verenigingen van huiseigenaren die niet digitaal kunnen worden gehouden 
 begrafenissen inclusief de daaraan voorafgaande uitvaartdienst 
 burgerlijke bruiloften 
 kerkdiensten. 

Wat zijn de regels voor kerkdiensten en andere 
bijeenkomsten voor het beoefenen van religieuze 
activiteiten? 

Kerken en religieuze gemeenschappen beslissen zelf, met inachtneming van het lokale 
besmettingsgevaar, in welke mate er bijeenkomsten voor het beoefenen van religieuze 
activiteiten persoonlijk kunnen worden bijgewoond en stellen de lokale bevoegde 
autoriteiten hiervan op de hoogte. 
Zij waarborgen de naleving van de minimumafstand, beperken het aantal deelnemers, 
voeren een registratieplicht in voor bijeenkomsten waar aantallen bezoekers worden 
verwacht die tot capaciteitsoverschrijdingen kunnen leiden, verplichten deelnemers om ook 
op de zitplaats een medisch mondkapje te dragen (zogenaamde OK-mondmaskers of 
mondkapjes volgens de KN95/N95- of FFP2-normen), registreren de contactgegevens van de 
deelnemers en onthouden zich van kerkelijke samenzang. 
De door de kerken en religieuze gemeenschappen op grond van paragraaf 1, lid 3 van de 
coronaverordening voor religieuze diensten en andere bijeenkomsten voor het beoefenen 
van religieuze activiteiten op te stellen voorschriften moeten worden ingediend bij: 

 de Staatskanselarij van de deelstaat Noordrijn-Westfalen door kerken en andere 
overkoepelende organisaties van religieuze congregaties. Voor dit doel kunnen 
ALLEEN KERKEN EN ANDERE OVERKOEPELENDE ORGANISATIES VAN RELIGIEZE 
CONGREGATIES per e-mail contact met ons opnemen via: Referat_I_B3@stk.nrw.de.   

 van de respectievelijke gemeente door congregaties die niet tot een kerk of 
koepelorganisatie behoren. 

Congregaties die behoren tot een kerk of een koepelorganisatie zijn verplicht om hun 
beschermingsconcepten binnen de betreffende kerk of koepelorganisatie op elkaar af te 
stemmen. 

Wat betekent de corona-noodrem? 

Indien de incidentie gedurende drie opeenvolgende dagen in een district of een stad die niet 
onder een Landeskreis valt boven de waarde van 100 ligt, treedt op de tweede 
daaropvolgende werkdag de zogenaamde corona-noodrem in werking. 
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In dat geval worden de gemaakte openingen teruggedraaid en gelden er opnieuw strengere 
beperkingen. Zo mogen bijvoorbeeld alleen personen uit één huishouden met niet meer dan 
één persoon uit een ander huishouden samenkomen. Bovendien is bijvoorbeeld de 
exploitatie van verkooppunten die niet tot de detailhandel behoren verboden, met 
uitzondering van het bezorgen en afhalen van bestelde goederen. Hetzelfde geldt 
bijvoorbeeld voor het verrichten van diensten die verband houden met het menselijk 
lichaam, met uitzondering van medisch noodzakelijke diensten, kappersdiensten en niet-
medische voetverzorging. Als de cijfers drie dagen achter elkaar een waarde van minder dan 
100 aangeven, worden de beperkingen opnieuw opgeheven. 

Daarnaast is er voor de betrokken gemeenten een nieuw gecreëerde 

testmogelijkheid. Dit betekent dat de gemeenten bij algemene verordening in overleg 

met het Ministerie van Arbeid, Gezondheid en Sociale zaken kunnen gelasten dat het 

gebruik van bovengenoemde diensten met een negatief resultaat van een dagelijks 

bevestigde sneltest toegelaten blijft volgens de tot dan toe geldende voorschriften. 

Een eerste vereiste is een navenant voldoende aanbod van gratis tests voor burgers. 

Dit doet geen afbreuk aan de strengere voorschriften inzake contactbeperkingen, 

welke van kracht blijven in gemeenten met een dergelijk algemeen decreet. 

De verordeningen voor de districten en onafhankelijke steden in detail: Link naar het 
overzicht van maatregelen  

Heeft u vragen over de coronaverorderning? 

Dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres corona@nrw.de.  
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