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De deelstaatregering van 
Noordrijn-Westfalen 

  

Persbericht - 250/03/2021 

Aanpassing en uitbreiding van de coronaverordening - Noordrijn-

Westfalen combineert noodremverordening met aanscherping van 

de teststrategie 

Minister Laumann: Vooral bij een verspreid voorkomend 
infectiegevaar kunnen we het virus beter en doeltreffender 
bestrijden. 

De deelstaatregering deelt mede: 

Noordrijn-Westfalen voert de besluiten van het overleg tussen de federale en 

de deelstaatregeringen consequent uit en past de coronaverordening 

dienovereenkomstig aan. Als gevolg van de 7-daagse incidentie in de hele 

deelstaat van 121,6 (per: 26 maart 2021) wordt de nationaal overeengekomen 

noodrem ook in Noordrijn-Westfalen van kracht: in alle districten en niet onder 

een Landeskreis vallende steden met een incidentie van meer dan 100 

worden de op 8 maart 2021 gemaakte openingen teruggedraaid. Op grond 

van de landelijk met meer dan 4.800 testcentra in de gehele deelstaat reeds 

sterk uitgebouwde aanbodstructuur van gratis sneltesten voor burgers in 

Noordrijn-Westfalen, krijgen de getroffen gemeenten echter de mogelijkheid 

om in plaats van een volledige opheffing van de openstellingen het gebruik 

van het desbetreffende aanbod strikt afhankelijk te maken van een dagelijkse 

negatieve test. 

De verordening treedt op 29 maart 2021 in werking en geldt aanvankelijk tot 

18 april 2021. 

Tegen de achtergrond van de stijgende infectiecijfers zal de corona-noodrem 

met duidelijke voorschriften stevig in de verordening worden verankerd. Bij de 

regionale differentiatie wordt rekening gehouden met de steeds meer 

uiteenlopende infectiepatronen in de steden en districten: 

Als de 7-daagse incidentie in een stad of een niet onder een Landeskreis 

vallende stad gedurende drie opeenvolgende werkdagen boven de waarde 

van 100 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners ligt, treedt de corona-

noodrem in werking. Dan beslist de 
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betrokken gemeente in nauw overleg met het ministerie van Volksgezondheid 

tussen twee varianten: strikte lockdown met opheffing van de op 8 maart 2021 in 

werking getreden openingen of testoptie. Met de testoptie kunnen deze 

openingen gehandhaafd blijven - maar alleen voor klanten, bezoekers, 

gebruikers met een dagelijks negatief testresultaat. 
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Minister van Volksgezondheid Karl-Josef Laumann: "Met de nieuwe versie van de 

verordening trekt Noordrijn-Westfalen aan de corona-noodrem - en biedt 

tegelijkertijd perspectieven. De Noordrijn-Westfaalse variant heeft twee grote 

voordelen: Enerzijds kunnen de desbetreffende districten en niet onder een 

Landeskreis vallende steden aan de noodrem trekken en het openbare leven 

opnieuw stilleggen. Anderzijds: De testoptie werkt als een vangnet voor 

coronainfecties. Het vormt een stimulans voor de bevolking om zich te laten 

testen en tegelijkertijd kunnen onopgemerkte en asymptomatische met corona 

besmette personen vroegtijdig worden opgespoord en uitgefilterd. Vervolgens: 

Elke positieve sneltest wordt gevolgd door een PCR-test. Op die manier kan het 

virus beter en doeltreffender worden bestreden, met name bij verspreid 

voorkomende infecties. 

Deze voorschriften zijn ook tijdens de paasvakantie van toepassing. "De oproep 

luidt nog steeds: blijf thuis tijdens de paasvakantie, ga niet op reis, blijf de AHA-

regels volgen", aldus minister Laumann. "In de strijd tegen het virus komt het nog 

steeds aan op elk afzonderlijk individu. En daaraan toegevoegd: De federale 

regering heeft grote hoeveelheden vaccindoses aangekondigd. Daardoor ben ik 

zeer zelfverzekerd. Dan kunnen we met de vaccinatie ook een versnelling hoger 

schakelen." 

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de 

coronaverordening vanaf 29 maart 2021: 

 7-daagse inci 7-daagse incidentie  7-daagse incidentie > 

 dentie<100 >100 zonder test- 100 met test-optie 

 optie 

Contactbeperki

ngen 

Bijeenkomsten in 

de openbare 

ruimte zijn met 

ten hoogste vijf 

personen uit 

twee huishou  

Bijeenkomsten in de 

openbare ruimte zijn 

met ten hoogste vijf 

personen uit twee 

huishouden 

mogelijk. Kinderen 

tot en 

Bijeenkomsten in de 

openbare ruimte zijn 

met ten hoogste vijf 

personen uit twee 

huishouden mogelijk. 

Kinderen tot en 
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dens mogelijk. 

Kinderen tot en 

met 14 jaar 

worden niet 

meegerekend. 

Echtparen 

worden, ongeacht 

hun woonsituatie, 

als één 

huishouden 

beschouwd.  

met14 jaar worden 

niet meegeteld 

Echtparen worden, 

ongeacht hun 

woonsituatie, als 

één huishouden 

beschouwd. 

Uitzondering voor 

Pasen (1-5 april): 

hier gelden dezelfde 

regels als voor een 

incidentie van 

50100, d.w.z. twee 

huishoudens met 

maximaal vijf 

personen, kinderen 

onder de 14 jaar 

worden niet 

meegeteld.  

tot en met 14 jaar 

worden 

niet meegeteld. 
Echtparen worden, 
ongeacht hun 
woonsituatie, als één 
huishouden 
beschouwd. Uit  
zondering voor Pasen 

(1-5 april): hier gelden 

dezelfde regels als 

voor een incidentie 

van 50-100, d.w.z. 

twee huishoudens 

met maximaal vijf 

personen, kinderen 

onder de 14 jaar 

worden niet 

meegeteld. 

 

Bibliotheken/

Archieven 

enz. 

Musea, 

tentoonstelli

ngen, 

kastelen, 

burchten, 

gedenkplaats

en onder 

andere 

De exploitatie is 

toegestaan met 

strikte 

inachtneming van 

de hygiëne- en 

afstandsvoorschrift

en. 

De exploitatie van 

musea, 

kunsttentoonstellin

gen, galerieën, 

kastelen, burchten, 

gedenkplaatsen en 

soortgelijke 

installaties is 

toegestaan met 

voorafgaande 

afspraak en met 

gegarandeerde 

traceerbaarheid. 

Het aantal 

gelijktijdig in een 

besloten ruimte 

aanwezige 

bezoekers mag niet 

meer bedragen dan 

één persoon per 20 

vierkante meter niet 

overschrijden. 

De exploitatie is 

beperkt tot het 

ophalen en 

bezorgen van 

bestelde of af te 

halen middelen, 

alsmede het 

retourneren 

daarvan. 

De exploitatie is 

verboden. 

De exploitatie is 

toegestaan met strikte 

inachtneming van de 

hygiëne- en 

afstandsvoorschriften. 

Alleen toegang met een 

negatieve sneltest. De 

test mag niet ouder zijn 

dan 24 uur. 

De exploitatie van musea, 

kunsttentoonstellingen, 

galerieën, kastelen, 

burchten, gedenkplaatsen 

en soortgelijke installaties 

is toegestaan met 

voorafgaande afspraak 

en met gegarandeerde 

traceerbaarheid. Het 

aantal gelijktijdig in een 

besloten ruimte 

aanwezige bezoekers 

mag niet meer bedragen 

dan één persoon per 20 

vierkante meter. Alleen 

toegang met een 

negatieve sneltest. De 

test mag niet ouder dan 

24 uur zijn. 
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Dierentuinen 

en 

dierenparken 

Natuurparken 

met 

toegangscontr

ole 

Commerciële 

faciliteiten die 

verder gaan 

dan de 

dagelijkse 

behoeften 

De exploitatie van 

dierentuinen en 

dierenparken is 

toegestaan op 

voorwaarde dat 

afspraken vooraf 

worden gemaakt 

en dat de 

traceerbaarheid 

gewaarborgd is. 

Het aantal 

gelijktijdig in een 

besloten ruimte 

aanwezige 

bezoekers mag 

niet meer 

bedragen dan 

één persoon per 

20 vierkante 

meter. In de 

openlucht zijn er 

geen 

voorschriften voor 

het aantal 

toegestane 

personen per 

vierkante meter. 

Winkels die geen 

goederen voor 

dagelijkse 

behoeften 

verkopen 

(supermarkten, 

dierenwinkels, 

bloemenwinkels, 

enz.) mogen 

winkelen op 

afspraak 

aanbieden op 

voorwaarde dat 

het aantal 

gelijktijdig 

aanwezige 

klanten beperkt 

blijft tot één klant 

per 40 vierkante 

meter. 

Voor bezoekers is 

de toegang tot 

afgesloten 

tentoonstellingsruim

ten verboden. 

De exploitatie van 

bedrijven zonder 

voorkeursbehandeli

ng is verboden. 

De exploitatie van 

dierentuinen en 

dierenparken is 

toegestaan op 

voorwaarde dat 

afspraken vooraf worden 

gemaakt en dat de 

traceerbaarheid 

gewaarborgd is. Het 

aantal gelijktijdig in een 

besloten ruimte 

aanwezige bezoekers 

mag niet meer bedragen 

dan één persoon per 20 

vierkante meter. In de 

openlucht zijn er geen 

voorschriften voor het 

aantal toegestane 

personen per vierkante 

meter. Alleen toegang 

met een negatieve 

sneltest. De test mag 

niet ouder zijn dan 24 

uur. 

Winkels die geen 

goederen voor dagelijkse 

behoeften verkopen 

(supermarkten, 

dierenwinkels, 

bloemenwinkels, enz.) 

mogen winkelen op 

afspraak aanbieden op 

voorwaarde dat het 

aantal gelijktijdig 

aanwezige klanten 

beperkt blijft tot één klant 

per 40 vierkante meter. 

Het is verplicht vooraf 

een afspraak te maken 

en de duur van het 

verblijf vast te stellen 



Diensten op 

korte afstand 

van het 

lichaam 
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Het is verplicht 

vooraf een 

afspraak te 

maken en de 

duur van het 

verblijf vast te 

stellen-. 

noodzakelijk. Toegang 
alleen Met een negatieve 
sneltest. De test mag niet 
ouder zijn dan 24 uur. 

 

Diensten op korte 

afstand van het 

lichaam, waarbij 

een 

minimumafstand 

van 1,5 meter tot 

de klant niet kan 

worden 

aangehouden, 

zijn toegestaan 

indien aan de 

hygiënevoorschrif

ten van de 

verordening is 

voldaan. Als de 

klant geen 

mondkapje kan 

dragen (bijv. 

gezichtscosmetic

a), zijn een 

dagelijks negatief 

testresultaat van 

de klant en 

regelmatige tests 

van de 

werknemers 

vereist. 

Diensten op korte 

afstand van het 

lichaam, waarbij een 

minimumafstand van 

1,5 meter tot de 

klant niet kan 

worden 

aangehouden, zijn 

verboden. 

Uitgezonderd 

hiervan zijn medisch 

noodzakelijke 

diensten, 

kappersdiensten, 

niet-medische 

voetverzorging en 

commercieel 

personenvervoer. 

Diensten op korte 

afstand van het 

lichaam, waarbij een 

minimumafstand van 

1,5 meter tot de klant 

niet kan worden 

aangehouden, zijn 

toegestaan indien aan 

de 

hygiënevoorschriften 

van de verordening is 

voldaan. Alleen 

toegang met een 

negatieve sneltest. 

De test mag niet 

ouder zijn dan 24 uur. 

Aanvullende voorschriften in geval van afwijkende incidentie 
Naast de “noodmaatregel” voor de gehele deelstaat blijven districten en 
steden waar de 7-daagse incidentie volgens de dagelijkse publicaties 
van het Landeszentrum Gesundheit langdurig en aanzienlijk boven de 
waarde van 100 nieuwe infecties per 100.000 inwoners en boven het 
gemiddelde van de deelstaat ligt, of waar anderszins sprake is van 
bijzondere kritieke infectieuze omstandigheden, nagaan of er om 
bijzondere redenen aanvullende beschermende maatregelen nodig zijn 
die verder gaan dan deze verordening. In overleg met het ministerie 
van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken kunnen zij deze 
voorschrijven. Districten en niet onder een Landeskreis vallende steden 
waar de 7-daagse  
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Gesundheit langdurig en aanzienlijk onder de waarde van 50 nieuwe 

besmettingen per 100.000 inwoners ligt, kunnen in overleg met het 

ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken besluiten 

nemen in hoeverre de in deze verordening vastgelegde beschermende 

maatregelen kunnen worden verlaagd. 

Andere wijzigingen in de coronaverordening zijn onder meer: 

 Zwembaden kunnen worden geopend voor zwemlessen voor 

beginners met groepen van ten hoogste vijf kinderen. 

 De exploitatie van zonnestudio's is - omdat hier geen dienst van 

persoon tot persoon wordt verricht en volgens de huidige 

desbetreffende rechtspraak in Hamburg - opnieuw toegestaan indien 

aan de hygiënevoorschriften van de verordening wordt voldaan. 

De desbetreffende verordeningen worden later vandaag op 

www.land.nrw gepubliceerd. 

Voor vragen van burgers kunt u contact opnemen met: Telefoon 
0211 8555. 

Voor journalistieke vragen kunt u contact opnemen met de 
persdienst van het ministerie van Arbeid, Volksgezondheid 
en Sociale Zaken, telefoon 0211 855-3118. 

Dit persbericht is ook beschikbaar op www.land.nrw  

Kennisgeving gegevensbescherming betreffende sociale media 


