
Huidige coronaregels in Noordrijn-Westfalen bij een 

incidentie van meer dan 100             

(Status: 26 april 2021) 

 

Wat gebeurt er als de 7-daagse incidentie meer dan 100 is? 

En meer dan de 150? Hoe zit het bij meer dan 165? 

Vanaf een incidentie van meer dan 100 nieuwe infecties per 100.000 inwoners in de laatste 7 

dagen in een district (de aan het RKI gemelde cijfers zijn doorslaggevend), treedt een 

landelijke "noodrem" in werking. Concreet betekent dit: Als de incidentie gedurende drie 

opeenvolgende dagen meer dan 100 bedraagt, zijn de aanvullende maatregelen van de nieuwe 

wet ter bescherming tegen infecties vanaf de eerstvolgende dag van toepassing. 

Als de incidentie gedurende meerdere dagen boven de 150 komt, zullen winkels die niet in 

basisbehoeften voorzien, moeten sluiten. 

Als de incidentie gedurende meerdere dagen boven de 165 komt, schakelen de extra scholen 

over op afstandsonderwijs en wordt de opvang ter plaatse in kinderdagverblijven beëindigd, 

met uitzondering van noodopvang. 

Wat als de incidentie daalt tot onder de 100, onder de 150 

of onder de 165? 

Indien de 7-daagse incidentie in het betreffende district of de betreffende stad gedurende vijf 

opeenvolgende werkdagen onder de waarde 100, 150 of 165 daalt, zijn de maatregelen die aan 

de betreffende drempelwaarde zijn toegewezen vanaf de eerstvolgende dag niet langer van 

toepassing in dat district of die stad. 

Vanaf wanneer en tot wanneer zijn de nieuwe 

voorschriften van de wet ter bescherming tegen infecties 

(de "federale noodrem") van toepassing? 

De nieuwe voorschriften van de wet ter bescherming tegen infecties ("federale noodrem") zijn 

op 23 april 2021 in werking getreden en zullen, afhankelijk van de incidentiecijfers in de 

betreffende provincie of stad, op zijn vroegst op 24 april 2021 van kracht worden. Het Duitse 

ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken zal bekendmaken vanaf welke dag 

in welke districten en steden welke regelingen van kracht zullen worden. De maatregelen van 

de "federale noodrem" lopen uiterlijk op 30 juni 2021 af. 

Waar zijn de actuele incidenties te vinden? 

Een overzicht van de gegevens van het Robert Koch Institute over de incidentiecijfers in de 

districten of steden die relevant zijn voor de "Federale Noodrem", vindt u 

hier: www.rki.de/inzidenzen. 

http://www.rki.de/inzidenzen


Welke regels gelden er voor privé-ontmoetingen bij een 

incidentie van mer dan 100? 

Privé-ontmoetingen in openbare en privé-ruimten zijn alleen toegestaan voor leden van het 

eigen huishouden met één persoon van een ander huishouden, maar deze persoon mag 

vergezeld zijn van kinderen jonger dan 14 jaar die tot zijn of haar huishouden behoren. 

Als de incidentie boven de 100 is, geldt er een avondklok. 

Hoe ziet het eruit? 

Er is een avondklok van 22.00 uur 's avonds tot 05.00 uur 's morgens. Tussen 22.00 uur en 

middernacht blijft lichaamsbeweging buitenshuis, zoals wandelen, fietsen en joggen, echter 

toegestaan voor individuele personen. Voorts zijn geldige redenen voor een uitzondering op 

de avondklok bijvoorbeeld de uitoefening van professionele of officiële activiteiten, 

(veterinaire) medische noodsituaties, de uitoefening van het voogdij- en omgangsrecht, de 

verzorging van hulpbehoevenden of minderjarigen, de begeleiding van stervenden, de 

verzorging van dieren. Ten slotte is de avondklok niet van toepassing op bijeenkomsten in het 

kader van de samenscholingswet en bijeenkomsten ten dienste van de godsdienstoefening. 

Welke regels gelden er voor het sporten bij een incidentie 

van mer dan 100? 

Het beoefenen van individuele sporten zonder contact, alleen, met z'n tweeën of met leden 

van het eigen gezin, blijft toegestaan in de open lucht (ook op buitensportaccommodaties). 

Kinderen onder de 14 jaar mogen sporten in groepen van maximaal 5 personen; zij mogen 

begeleid worden door een instructeur. 

Welke regels zijn er voor het openbaar vervoer? 

In het plaatselijke en interlokale openbaar vervoer, met inbegrip van taxi's, geldt thans een 

algemene verplichting (zelfs bij een incidentie van minder dan 100) tot het dragen van een 

ademhalingsbeschermingsmasker (FFP2 of vergelijkbaar). Een medisch mondkapje is niet 

meer genoeg. 

Welke winkels mogen openblijven als de incidentie hoger 

is dan 100? 

Alle winkels mogen open blijven tot een incidentie van 150. Er zijn echter verschillen in de 

toegangsregels. 

Boven een incidentie van 150 mogen alleen bepaalde winkels open blijven. In het bijzonder: 

Weekmarkten, kruidenierswinkels (inclusief kiosken), drankenmarkten, 

natuurvoedingswinkels, babywinkels, apotheken, medische winkels, drogisterijen, 

opticiens, audiciens, 

benzinestations, krantenverkooppunten, 

boekhandels, 

bloemisten, 



garages, 

postkantoren, banken, 

wasserettes, 

dierenwinkels, veevoederwinkels en tuincentra 

en de groothandel 

blijven altijd open. 

Vanaf een incidentie van 100 geldt echter een striktere bovengrens voor het aantal personen: 

slechts 1 klant per 20 m2 of gedeelte daarvan van de verkoopruimte (tot incidentie 100):  1 

per 10 m2). Bezoek aan boekhandels en tuincentra is alleen toegestaan met een afspraak, 

ongeacht de incidentie, en beperkt tot 1 klant per 40 m² verkoopruimte of deel daarvan. 

Alle andere winkels blijven open tot een incidentiewaarde van 150. Aankoop na het 

voorafgaand maken van een afspraak ("Click&Meet") is toegestaan - echter vanaf een 

incidentie van 100 alleen indien er een negatief testresultaat beschikbaar is op dezelfde dag. 

Per 40 vierkante meter verkoopruimte of een deel daarvan is slechts één klant toegestaan. 

Als de incidentiewaarde hoger is dan 150, moeten de winkels gesloten blijven; ook dan blijft 

het afhalen van bestelde goederen ("Click&Collect") echter mogelijk. 

Wat zijn de regels voor culturele instellingen bij een 

incidentie die hoger is dan 100? 

Concerten en voorstellingen in theaters, operagebouwen, concertzalen en bioscopen, met 

uitzondering van drive-in bioscopen, zijn verboden, evenals een bezoekersaantal van minder 

dan 100 personen. 

Musea, kunsttentoonstellingen, galerijen, kastelen, gedenktekens en soortgelijke instellingen 

zijn geopend tot 100 personen na voorafgaande afspraak. Als de incidentie hoger is dan 100, 

moeten ze sluiten. 

Wat zijn de regels voor dierentuinen en botanische tuinen 

bij een incidentie die hoger is dan 100? 

Tot een incidentie van 100 zijn dierentuinen en botanische tuinen volledig open na het 

voorafgaand maken van een afspraak. Als de incidentie meer dan 100 bedraagt, zijn alleen de 

openluchtzones open; bovendien moeten de bezoekers dan dagelijks een negatief testresultaat 

voorleggen (behalve kinderen jonger dan 6 jaar). 

Wat zijn de regels voor vrijetijdsinstellingen bij een 

incidentie die hoger is dan 100? 

Sportscholen, pretparken, overdekte speelplaatsen, zwembaden, clubs, speelhallen, gokhallen, 

seksclubs lkijven gesloten, gokhallen en solariums worden gesloten. 



Wat zijn de regels voor de gastronomie en het hotelwezen 

bij een incidentie die hoger is dan 100? 

Net als bij een incidentie van minder dan 100 geldt ook in Noordrijn-Westfalen het volgende: 

Horecabedrijven mogen alleen buiten verkopen. 

Overnachtingen voor privé-doeleinden zijn niet toegestaan, tenzij zij dringend noodzakelijk 

zijn om redenen van medische of verpleegkundige verzorging of om sociaal-ethische redenen. 

Welke regels gelden er voor lichaamsgebonden 

dienstverlening bij een incidentie van mer dan 100? 

Lichaamsgebonden diensten zijn verboden - met uitzondering van medische, therapeutische, 

verpleegkundige of pastorale diensten. Bovendien mogen kapperszaken en podologen open 

blijven. Het dragen van een ademhalingsbeschermingsmasker (FFP2 of vergelijkbaar) is 

verplicht, voor kappers- en pedicurebezoeken is ook een dagelijks negatief testresultaat 

vereist. 

Welke regels gelden er voor scholen vanaf een incidentie 

van 100 en vanaf een incidentie van 165? 

Wegens de gespannen pandemische situatie in heel Noordrijn-Westfalen vindt het onderwijs 

tot nader order bij afwisselende aanwezigheid plaats; de hoogste klassen en bijzondere 

scholen zijn hiervan vrijgesteld. 

Voor deelname van studenten en docenten aan presentieonderwijs zijn twee tests per week 

vereist. 

Bij een regionale incidentie van meer dan 165, eindigt het onderwijs met afwisselende 

aanwezigheid en vindt er afstandsonderwijs plaats. De hoogste klassen en bijzondere scholen 

zijn hiervan vrijgesteld. Regionaal betekent hierbij dat dit afhangt van de incidentie in een 

district of stad. De incidentiewaarde in een enkele gemeente in een district is niet relevant. 

Examens, met name eindexamens, vormen geen onderwijs in de zin van het federale recht en 

vallen derhalve niet onder de aanwezigheidsbeperkingen. 

Onderwijsondersteunende diensten zijn aanwezig. 

Welke regels gelden er voor kleuterscholen en 

kinderopvang vanaf een incidentie van 100 en vanaf een 

incidentie van 165? 

Tot een incidentie van 165 vindt de beperkte reguliere denstverlening plaats in het betreffende 

district of stad. 

Als de incidentie hoger is 165, dan wordt de dienstverlening ter plaatse beëindigd. Er is een 

op de behoeften afgestemd systeem voor spoedeisende hulp ingevoerd. 

Welke regels gelden er voor kantoren? 



Ongeacht de 7-daagse incidentie, geldt het volgende: Wat kantoorwerk betreft, moeten 

ondernemingen hun werknemers de mogelijkheid bieden dit werk thuis te verrichten, mits er 

geen dwingende operationele redenen zijn die zich daartegen verzetten. De werknemers 

moeten het aanbod aanvaarden, tenzij er van hun kant redenen zijn om dit niet te doen. 

Werkgevers zijn verplicht twee tests per week aan te bieden aan werknemers die in 

aanwezigheid werken. 

Blijven kerken open bij een incidentie van meer dan 100? 

Bijeenkomsten ten dienste van de godsdienstoefening (in de zin van artikel 4 van de 

grondwet) blijven toegestaan overeenkomstig de bepalingen van § 1, lid 3, van de verordening 

inzake de bescherming tegen corona. 

Wat als een deelstaat strengere regels heeft dan de nieuwe 

federale noodrem? 

Dan gelden deze strengere regels van de deelstaat. 

Wie controleert of de regels worden nageleefd? 

De bevoegde autoriteiten - het Ordnungsamt (instantie voor de openbare orde), het 

Gesundheitsamt (instantie voor de volksgezondheid) en de politie - blijven toezien op de 

naleving van de maatregelen in het kader van de wet ter bescherming tegen infecties. 

Waarom wordt de incidentie gehanteerd en niet andere 

factoren? 

Nieuwe infecties zijn een vroege indicator van een toenemende incidentie van infectie. De 

daaruit voortvloeiende toename van de belasting van de gezondheidszorg (met name van 

intensive care-afdelingen en beademingscentra) en van het aantal sterfgevallen zal pas na 

geruime tijd zichtbaar worden. De 7-daagse incidentie is een gemiddelde van de dagelijkse 

schommelingen in nieuwe infecties, wordt dagelijks gepubliceerd en is voor iedereen 

gemakkelijk te begrijpen. 

Waarom zijn deze incidentiegrenzen gekozen en geen 

andere? 

De drempelwaarde van een 7-daagse incidentie van 100 is identiek aan de drempelwaarde 

voor de aanvullende beschermingsmaatregelen die voorheen in de verordeningen van de 

deelstaten waren opgenomen en die eveneens onder de term "noodrem" vallen. Indien het 

aantal besmettingen aanzienlijk hoger ligt, acht de federale wetgever verdergaande 

maatregelen noodzakelijk: indien het aantal besmettingen meer dan 150 bedraagt de sluiting 

van de winkels die geen eerstelijnszorg verlenen, en indien het aantal besmettingen meer dan 

165 bedraagt een verbod op klassikaal onderwijs.  


