
Huidige coronaregels in Noordrijn-Westfalen 

 

Tot wanneer is de huidige 

coronabeschermingsverordening van kracht? 

De coronabeschermingsverordening die sinds 20 augustus 2021 van kracht is, is in eerste 

instantie geldig tot en met 17 september 2021. 

Zijn er nog steeds meerdere incidentieniveaus? 

Nee. Volgens de gezamenlijke resoluties van het deelstaatoverleg van 10 augustus 2021 bevat 

de vanaf 20 augustus 2021 in Noordrijn-Westfalen geldende coronabeschermingsverordening 

niet langer verschillende incidentieniveaus, maar slechts één bindende incidentiewaarde: 35. 

Als de 7-daagse incidentie hoger is dan 35, gelden strengere beschermingsmaatregelen door 

de invoering van de 3G-regel. Aangezien de nationale gemiddelde incidentie nu boven de 35 

ligt, geldt het in werking treden van de verordening voor het gehele land, dus ook in de 

districten en onafhankelijke steden waar de incidentie onder de 35 ligt. 

Wat is het principe van de 

coronabeschermingsverordening sinds 20 augustus 2021? 

Het principe van de coronabeschermingsverordening is dat gevaccineerde en genezen 

personen in principe weer gebruik mogen maken van alle voorzieningen en diensten. Van de 

vroegere beschermende maatregelen blijven alleen een verplicht mondkapje in bepaalde 

binnenruimtes en op andere plaatsen waar gevaar voor infectie heerst en voor niet-

gevaccineerde of genezen personen vanaf een incidentie van 35 een testplicht voor bepaalde 

diensten en evenementen. 

Wat betreft ontmoetingen met andere personen zijn er geen contactbeperkingen meer, en is 

het niet meer nodig om gegevens over de traceerbaarheid van personen te registreren. 

De goedgekeurde gedragscodes (AHA) blijven aanbevolen voor particulieren. Bepaalde 

voorschriften voor ventilatie en reiniging zijn opgenomen in een korte bijlage en vormen een 

aanvulling op de voorschriften inzake infectiebescherming voor bedrijfseigenaren. 

Geldt er nog steeds een mondkapjesplicht?  

Ja. Het dragen van een medisch mondkapje blijft verplicht in de volgende gebieden, ongeacht 

de incidentiewaarden: 

 in het lokale openbaar vervoer, 

 in overdekte gebieden met openbaar verkeer, zoals in winkelcentra, 

 in wachtrijen en bij verkooppunten 

 bij grote openluchtevenementen met meer dan 2500 bezoekers. 

Wat zijn de uitzonderingen op de mondkapjesplicht? 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-08-17_anlage_coronaschvo_ab_20.08.2021.pdf


De verordening bevat verschillende vrijstellingen van de mondkapjesplicht. In uitzonderlijke 

gevallen kan worden afgezien van het dragen van een mondkapje: 

o in privé-vertrekken bij uitsluitend privé-samenkomsten, 

o bij beroepsbeoefening binnenshuis, als de minimumafstand veilig kan worden 

gehandhaafd, 

o in operationele situaties van veiligheidsdiensten, brandweer, enz, 

o bij communicatie met doven of hardhorenden, 

o bij personen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen (attest vereist). 

De verordening bevat talrijke andere vrijstellingen van de mondkapjesplicht. 

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 alledaags mondkapje 

worden gedragen. 

Wat houdt de 3G-regel in vanaf een incidentie van 35? 

Volledig gevaccineerde en genezen mensen kunnen weer gebruik maken van alle faciliteiten 

en diensten. Gezien de stijgende infectiecijfers moeten alle personen die niet volledig 

gevaccineerd of niet genezen zijn vanaf een 7-daagse incidentie van 35 voor bepaalde 

gebeurtenissen/diensten negatief getest zijn. 

Waarvoor is vanaf een incidentie van 35 een negatieve 

antigeen-sneltest nodig ? 

Personen die niet volledig zijn gevaccineerd of niet zijn genezen, hebben een negatieve 

antigeen-sneltest nodig (maximaal 48 uur oud) voor: 

 evenementen in binnenruimtes, vooral in onderwijs-, culturele, sport- en 

vrijetijdsvoorzieningen 

 beurzen en congressen in binnenruimtes 

 sport- en wellnessaanbiedingen of vergelijkbare aanbiedingen in binnenruimtes 

 horeca in binnenruimtes 

 lichaamsgerelateerde diensten, zoals kappers, cosmetica, lichaamsverzorging, enz. 

 logiesverstrekkende bedrijven, waarbij niet-geïmmuniseerde personen bij aankomst 

een test moeten overleggen en dit na elke vier bijkomende dagen opnieuw moeten 

doen. 

 grote openluchtevenementen (vanaf 2500 personen) 

 toeristische busreizen evenals recreatieve reizen voor kinderen, jongeren en gezinnen 

Waarvoor is vanaf een incidentie van 35 een negatieve 

PCR-test nodig? 

Personen die niet volledig zijn gevaccineerd of niet zijn genezen, hebben een negatieve PCR-

test nodig (maximaal 48 uur oud) voor evenementen en diensten met een bijzonder hoog 

risico op meervoudige infecties. Dit geldt voor: 

 clubs, 



 discotheken, 

 dansevenementen, 

 privéfeesten met dans 

 en seksuele diensten. 

Waarvoor is, onafhankelijk van de incidentie, een 

negatieve antigeen-sneltest nodig? 

Kwetsbare groepen mensen in bepaalde instellingen zullen ook in de toekomst speciaal 

worden beschermd. Bezoekers moeten ofwel volledig gevaccineerd of genezen zijn, ofwel 

negatief getest zijn. 

Personen die niet volledig gevaccineerd of niet genezen zijn, hebben in het algemeen, dus niet 

pas vanaf van een 7-daagse incidentie van 35 of meer, een antigeen-sneltest nodig (maximaal 

48 uur oud) voor een bezoek aan de volgende inrichtingen: 

 ziekenhuizen, 

 bejaardentehuizen en verpleeghuizen, 

 speciale vormen van huisvesting voor integratiehulp en soortgelijke voorzieningen 

 intramurale sociale voorzieningen 

 collectieve accommodaties voor vluchtelingen. 

Welke hygiënevoorschriften gelden voor diensten en 

voorzieningen met bezoekers-/publiek verkeer? 

De bijlage "Hygiëne- en infectiebeschermingsvoorschriften van de 

coronabeschermingsverordening voorziet onder punt II in bindende hygiënevoorschriften 

voor de exploitatie van diensten en voorzieningen die openstaan voor klanten of bezoekers. 

Welke regels gelden voor onderwijs- en culturele 

instellingen en bij evenementen? 

In onderwijs- en culturele instellingen, evenals bij evenementen en vergaderingen, 

congressen, beurzen en tentoonstellingen, kan bij vaste zit- of staanplaatsen het dragen van 

mondkapjes achterwege blijven, mits de zitplaatsen een minimumafstand van 1,5 meter 

hebben of wanneer alle personen zijn geïmmuniseerd of getest. 

Gegevens over de traceerbaarheid van personen hoeven niet langer te worden verzameld. 

Wat geldt voor privéfeesten zoals bruiloften of 

verjaardagen?  

Privéfeesten zijn toegestaan zonder contactbeperkingen en zonder het verzamelen van 

contactgegevens. Let op: Bij privéfeesten waar gedanst wordt, mogen niet-gevaccineerde of 

niet-genezen personen alleen zonder mondkapje deelnemen als zij een negatieve PCR-test 

laten zien. Vanaf een incidentie van 35 moet verplicht een PCR-test worden overlegd. 

Uitzondering: Kinderen tot de schoolgaande leeftijd en scholieren mogen ook zonder PCR-

test deelnemen aan privéfeesten met dans. 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-08-17_anlage_coronaschvo_ab_20.08.2021.pdf


Wat geldt voor repetities en optredens van muziekgroepen 

en koren? 

Repetities en optredens van muziekgroepen (ook met blaasinstrumenten) zijn mogelijk. 

Voor samenzang in binnenruimtes, zoals bij koren, hebben niet volledig gevaccineerde of 

niet-genezen personen een negatieve PCR-test nodig (max. 48 uur oud). 


