
Vragen en antwoorden in verband met de Duitse coronaverordening 

(Coronaschutzverordnung) per ingang van 22 februari 2021 

Welke contactbeperkingen blijven gelden? 

Tot 7 maart gelden de volgende contactbeperkingen: 

Fysieke bijeenkomsten in de openbare ruimte zijn slechts toegestaan tussen leden van één 

huishouden en één andere persoon. Deze persoon mag worden vergezeld door een 

zorgbehoevend kind uit het eigen huishouden. In het kader van de waarneming van 

omgangsrechten kan ook een gescheiden levende ouder worden vergezeld door 

zorgbehoevende kinderen. 

De uitzonderingen voor wat betreft de minimumafstand die tot nu toe van toepassing waren 

blijven praktisch ongewijzigd gelden en zijn na te lezen in artikel 2 lid 2 van de Duitse 

corona-verordening (Coronaschutzverordnung). Uitgezonderd zijn derhalve o.a. spelende 

kinderen in een speeltuin, het gebruik van openbaar vervoer (daar dient men medische 

mondkapjes te dragen) of de begeleiding en verzorging van minderjarige of zorgbehoevende 

personen. 

Ook het gebruikmaken van door vrijwilligers of de gemeente geregelde 

vervoersvoorzieningen bijvoorbeeld om iemand naar een priklocatie te brengen, vormt een 

uitzondering die neergelegd is in de Duitse corona-verordening. 

Wat zijn de geldende regels in verband met het dragen van 

een mondneusmasker? 

Op bepaalde plaatsen blijft het verplicht om een medisch mondkapje te dragen. Medische 

mondkapjes zoals bedoeld in de Duitse coronaverordening zijn zogenaamde operatiemaskers 

die voldoen aan de norm EN 14683 (dit dient op de handelsverpakking te worden vermeld) of 

maskers die voldoen aan de normen KN95/N95 of FFP2 en maskers die voldoen aan hogere 

normen – echter steeds zonder uitademventiel. De verplichting om een medisch masker te 

dragen blijft in onderstaande gevallen bestaan los van het aanhouden van de anderhalve meter 

afstand: 

• in detailhandelszaken, apotheken, tankstations, banken enz. evenals in 

dokterspraktijken en vergelijkbare medische faciliteiten; 

• in het OV – ook op stations en haltes; 

• bij gebruik van vervoersvoorzieningen die door vrijwilligers of de gemeentes worden 

geregeld, bijvoorbeeld om iemand naar een priklocatie te brengen; 

• bij toegestaan onderwijs en bij examens overeenkomstig artikel 6 en 7 van de Duitse 

coronaverordening (Coronaschutzverordnung); 

• tijdens kerkdiensten en andere bijeenkomsten voor het beoefenen van religieuze 

activiteiten, ook op de zitplaats. 

De verplichting tot het dragen van een medisch mondmasker bestaat ook voor het vanaf 

1 maart 2021 mogelijke bezoek aan een kapper of het uitoefenen van het beroep zelf. 

Overeenkomstig de federale wet- en regelgeving in Duitsland (SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzverordnung van het Duitse ministerie van arbeid en sociale zaken de dato 

21 januari 2021) bestaat ook op de werkplek de plicht om een medisch masker te dragen, 

indien het aanhouden van de veiligheidsafstand van anderhalve meter niet mogelijk is. De 

werkgever dient in voorkomend geval de medische maskers ter beschikking te stellen. 



De verplichting tot het dragen van een masker (minstens een niet-medisch mondkapje) blijft 

van kracht, in het bijzonder in de volgende sectoren, waarbij hier het dragen van een niet-

medisch mondkapje ook verder voldoende is: 

• in gesloten ruimtes in de openbare sfeer, voor zover deze ruimtes – al dan niet met 

toegangscontrole – ook toegankelijk zijn voor klanten of bezoekers; 

• op markten of soortgelijke verkoopplekken in de buitenlucht; 

• in het pand of op het terrein van winkels in de detailhandel en op de hierbij behorende 

parkeerplaatsen evenals op de toegangswegen in een straal van tien meter rond de 

ingang van de winkel. 

Wat zijn de geldende regelingen bij kinderen voor het 

dragen van een mondmasker? 

Het is nog steeds zo, dat kinderen geen masker hoeven te dragen totdat ze schoolplichtig zijn. 

Als kinderen jonger dan 14 jaar een medisch masker niet goed past, is ook een niet-medisch 

mondkapje toegestaan op alle plekken waar eigenlijk een medisch masker verplicht is. 

Wat zijn de geldende regelingen voor het dragen van een 

mondmasker bij kinderdagverblijven en op scholen? 

• Op school is het verplicht om een medisch masker te dragen, waarbij kinderen tot een 

leeftijd vanaf ongeveer 15 jaar (vanaf het tweede jaar in het voortgezet onderwijs) ook 

niet-medisch mondkapje mogen dragen, indien de medische masker (nog) niet goed 

passen. 

• In de kinderdagverblijven is het alleen voor volwassenen verplicht om maskers te 

dragen (en wel medische maskers), dit geldt enkel indien zij onderling (dus de 

volwassenen met elkaar) geen anderhalve meter afstand kunnen houden. Deze regeling 

is dus ook van toepassing op ouders die hun kind komen brengen of weer ophalen.  

Wanneer mogen kappers en niet-medische pedicures weer 

openen? Wat is van toepassing op andere 

dienstverleningen? 

Vanaf 1 maart mogen pedicures en kappers weer hun diensten aanbieden en klanten weer 

gebruik maken van deze dienstverleningen. Gezien het belang voor de lichaamsverzorging en 

hygiëne zijn juist de wat oudere mensen na zo’n lange periode sterk afhankelijk van zulke 

dienstverleningen. Faciliteiten voor andere niet-medisch noodzakelijke diensten, zoals 

schoonheidsspecialisten, nagel- en tatoeagestudio’s, blijven daarentegen nog gesloten tot 

7 maart, omdat de genoemde bijzondere redenen voor een uitzondering hier niet van 

toepassing zijn. 

Hoe is de juridische situatie in de horeca en bij 

overnachtingen?  

Restaurants en horecagelegenheden blijven ook verder gesloten. Dit geldt in principe ook 

voor cafetaria’s in bedrijven en onderwijsinstellingen. 



Alleen bezorgen en afhalen is toegestaan. Cafetaria’s in bedrijven en onderwijsinstellingen 

mogen bij wijze van uitzondering openen voor de catering van hun eigen personeel resp. de 

mensen die aan de onderwijsinstelling worden opgeleid, indien anders de normale gang van 

zaken in het bedrijf resp. een geregeld onderwijs in het geding zou geraken. 

Het blijft verboden om overnachtingen om privéredenen aan te bieden. Zakelijke 

overnachtingen in verband met het werk of de zaak zijn geen privéovernachtingen. 

Is de detailhandel gesloten? 

Ja. De detailhandel blijft gesloten tot 7 maart. Een uitzondering hierop vormen: 

levensmiddelenzaken, bezorg- en afhaaldiensten, slijterijen, weekmarkten voor 

levensmiddelen, apotheken, reformwinkels, thuiszorgwinkels, baby- en kraamwinkels, 

drogisterijen, tankstations, (spaar-)banken, postagentschappen, kiosken en verkooppunten 

voor kranten, zaken voor diervoeders en dierenspeciaalzaken, de groothandel (voor 

grossisten), het uitgeven van levensmiddelen door sociale instellingen (voedselbanken). 

Mogen bouw- en tuinmarkten openen? 

De opening van bouw- en tuinmarkten is in principe ook verder slechts toegestaan voor de 

bevoorrading van ondernemers. 

Een uitzondering geldt voor de verkoop van op de korte termijn bederfelijke snijbloemen en 

potplanten, evenals voor groentegewassen en zaaizaad (zaden, uien, pootaardappelen enz.). 

Deze goederen inclusief toebehoren mogen door bouw- en tuinmarkten ook worden verkocht 

aan particulieren. De bouw- en tuinmarkten moeten de verkoop aan particulieren echter 

beperken tot enkel deze goederen en mogen geen andere artikelen uit het assortiment 

verkopen. 

Welke regelingen zijn van toepassing op de verkoop van 

bloemen, groentegewassen een zaaizaad? 

Winkels in de detailhandel die bederfelijke snijbloemen of potplanten en bijbehorende 

artikelen (bloempotten en dergelijke) verkopen, mochten tot nu toe al openen. Vanaf 

22 februari mogen deze winkels ook groenteplanten en zaaizaad verkopen. 

Is postorder en afhalen van goederen door de klant 

mogelijk? 

Ja. Postorder kan en ook het bezorgen van bestelde goederen is nog steeds toegestaan. Het 

afhalen van bestelde goederen door de klant is alleen maar mogelijk, indien de beschermende 

maatregelen tegen besmetting worden aangehouden en de overhandiging contactvrij kan 

gebeuren. 

Onder welke voorwaarden is muziekles mogelijk? 

Vanaf 22 februari geldt: Voor kinderen in de basisschool (6 tot 10 jaar in Duitsland) is 

muziekles met fysieke aanwezigheid weer mogelijk, echter niet in groepen, slechts een op 

een. 



De muziekles in klassikale bijeenkomsten is eveneens weer toegestaan, indien de les deel 

uitmaakt van het curriculum van het kinderdagverblijf of van de school of indien de les in 

samenwerking met hen uitsluitend wordt aangeboden voor de in deze instellingen gevormde 

vaste groepen van kinderen binnen een school of kinderopvang. 

Hierbij dient men gebruik te maken van de grootst mogelijke ruimtes en de mogelijkheid van 

hybride of afwisselende lessen zo veel mogelijk te benutten. 

Wat zijn de geldende regelingen voor opleiding en 

bijscholing? 

Niet toegestaan zijn principieel alle opleidingen en bijscholingen resp. vervangende 

basisopleidingen evenals scholingen die de integratie ten doel hebben, en examens onder 

andere afgenomen door open universiteiten en opleidingsinstituten in particuliere handen 

evenals onderwijsvoorzieningen aangeboden door zelfhulporganisaties. 

Uitzonderingen op dit verbod vormen echter: 

• Individuele lessen resp. individuele opleidingsmaatregelen die buiten gesloten ruimtes 

plaatsvinden; 

• Lessen in klassikaal verband voor examengroepen in opleidingen van erkende 

beroepsopleidingsinstituten resp. avondscholen; 

• Lessen in klassikaal verband voor examengroepen ter voorbereiding op een diploma 

van een beroepsopleiding; 

• Examens met fysieke aanwezigheid en examens voor schoolexamens of examens van 

beroepsopleidingen die de integratie bevorderen evenals de hierop voorbereidende 

maatregelen in klassikaal onderwijs, indien deze om wettelijke of praktische redenen 

niet kunnen worden verplaatst of een uitstel voor de geëxamineerde niet billijk is; 

• Openbaar gesubsidieerde onderwijsaanvullende maatregelen voor leerlingen van 

scholen overeenkomstig artikel 1 van de Duitse coronaverzorgingsverordening 

(Coronabetreuungsverordnung), voor zover de voorzieningen op basis van de richtlijn 

omtrent de bevordering van buitenschoolse opleidings- en opvangmogelijkheden in 

tijden van corona kan worden gerealiseerd om het risico te minimaliseren om door de 

pandemie een achterstand op te lopen. 

Voor deze uitzonderingen dienen de afstandsregelingen en de maatregelen ter bescherming 

van de mensen streng te worden aangehouden. Bovendien dient men gebruik te maken van zo 

groot mogelijke ruimtes en van de mogelijkheid voor zover mogelijk hybride en 

wisselonderwijs toe te passen. 

Blijven hogescholen en buitenschoolse 

opleidingsfaciliteiten bij de overheid geopend? 

Onderwijs en het afleggen van examens aan hogescholen en aan scholen in de 

gezondheidszorg is toegestaan indien de voorwaarden worden aangehouden die neergelegd 

zijn in de Duitse wet inzake de infectieziektebestrijding (Infektionsschutzgesetz). 

Hierbij mag klassikaal onderwijs alleen worden toegestaan, indien dit niet zonder aanzienlijke 

nadelen voor de studenten óf zonder fysieke aanwezigheid kan worden gehouden óf kan 

worden uitgesteld. 

Examens in klassikaal verband en maatregelen die hierop moeten voorbereiden zijn slechts 

toegestaan indien deze absoluut vereist zijn en niet kunnen worden uitgesteld of indien een 



uitstel voor de geëxamineerde zou leiden tot een onredelijke last. 

Interne lessen en bijeenkomsten inclusief de bijbehorende examens in het kader van de 

voorbereiding en de beroepsopleiding, resp. bijscholing en training aan de beroepsopleiding 

resp. beroepsmatige bijscholing voor de overheid, scholen, instituten of soortgelijke 

instellingen evenals aan rechtbanken of bij overheidsinstanties zijn in klassikaal verband in 

principe niet toegestaan. Een uitzondering hierop vormen lessen in klassikaal verband in het 

examenjaar en bij niet-meerderjarige opleidingen in het laatste gedeelte van de doorlopen 

opleiding voor het eindexamen. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van zo groot mogelijke 

ruimtes. 

Bestaat er een verplichting om thuis te werken? 

Het Duitse ministerie van arbeidszaken (Bundesarbeitsministerium) heeft een verordening 

voor veiligheid en gezondheid op de werkplek uitgevaardigd in verband met corona (SARS-

CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 21. 

Januar 2021), waarin wordt voorzien dat de werkgever voor de werknemers overal 

thuiswerken mogelijk moet maken, waar dit kan. Hierdoor moeten de contacten op de 

werkplek en op weg naar het werk worden gereduceerd. De verordening treedt binnenkort in 

werking. 

Wat is van toepassing voor recreatie- en amateursporten? 

In principe is recreatie- en amateursporten niet toegestaan op en in alle publieke en 

particuliere sportlocaties, sportscholen, zwembaden en soortgelijke instellingen. 

Vanaf 22 februari 2021 is het echter weer toegestaan om alleen, met z’n tweeën of uitsluitend 

met personen uit het eigen huishouden op sportlocaties in de buitenlucht te sporten, waarbij 

ook sportopleidingen met individuele lessen mogelijk zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

sportvelden, atletiekbanen, tennisbanen in de buitenlucht of golfbanen. Tussen de 

verschillende personen of groepen van personen die tegelijkertijd in de buitenlucht mogen 

sporten op die sportlocaties dient de hele tijd een afstand van minimaal vijf meter te worden 

aangehouden. 

Het is niet toegestaan om gebruik te maken van gemeenschappelijke ruimtes op deze 

sportlocaties, inclusief kleedkamers om je te verkleden of te douchen. 

Onder inachtneming van de contactbeperkingen zijn jogging, wandelen (bijvoorbeeld power-

walking) en andere sporten buiten een sportlocatie ook verder toegestaan. 

Wat gebeurt er met culturele instellingen? 

Concerten en voorstellingen in schouwburgen, operahuizen en concertzalen, bioscopen en 

andere openbare of particuliere (culturele) instellingen zijn verboden tot 7 maart 2021. 

Hetzelfde is van toepassing op de opening van musea, kunsttentoonstellingen, galerieën, 

kastelen, burchten, monumenten en soortgelijke instellingen. Alleen drive-in bioscopen waar 

een afstand van anderhalve meter tussen de voertuigen kan worden aangehouden, mogen 

openen.  

Welke regelingen zijn van toepassing op beroepsmusici? 



De repetities die onderdeel vormen van de beroepsuitoefening zijn verder toegestaan. 

Eveneens mogen beroepsmusici concerten en voorstellingen geven zonder publiek die dan 

worden opgenomen of uitgezonden bij de omroep en op internet worden gestreamd. 

Wat gebeurt er met recreatiegelegenheden en pretparken? 

Tot 7 maart 2021 is de exploitatie van de volgende gelegenheden niet toegestaan: 

• Zwembaden en familiezwemparadijzen, zonnestudio’s, sauna’s en thermaalbaden en 

soortgelijke instellingen; 

• Dierentuinen en wildparken, pretparken, overdekte speeltuinen en soortgelijke 

instellingen voor vrijetijdsbesteding (binnen en buiten); 

• Gokhallen, casino’s en soortgelijke instellingen; 

• Clubs, discotheken en soortgelijke instellingen, 

• Bordelen, faciliteiten voor sekswerkers en soortgelijke instellingen; 

• Recreatievaart, rijtuigen, historische spoortreinen en soortgelijke instellingen. 

Bij inzamel- en verkooppunten voor weddenschappen (bookmakers) en op gokkantoren 

(totalisators) mogen slechts de wedbriefjes, weddenschappen en zo voorts worden 

aangenomen. Een langer verblijf (bijvoorbeeld om de wedstrijd te volgen en de evenementen 

die verband houden met de weddenschap) is niet toegestaan. 

Zijn evenementen en bijeenkomsten nog toegestaan? 

Evenementen en bijeenkomsten die niet onder de bijzondere regelingen van de Duitse corona-

verordening (Coronaschutzverordnung) vallen, zijn tot 7 maart 2021 verboden. 

Wat wel toegestaan blijft – onder steeds per individueel geval in acht te nemen voorwaarden – 

zijn onder andere: 

• Bijeenkomsten op basis van de Duitse wet op de vrijheid van vereniging (bijvoorbeeld 

demonstraties); 

• Evenementen die voor de basisvoorziening van de bevolking, het handhaven van de 

openbare orde of in het algemeen belang zijn (bijvoorbeeld ook bijeenkomsten van 

partijen voor de voordracht van kandidaten voor verkiezingen of bloeddonatie); 

• Vergaderingen van wettelijk aangewezen organen van regionaal of lokaal zelfbestuur; 

• Vergaderingen van wettelijk aangewezen organen en colleges van maatschappijen, 

partijen, verenigingen of eigenaarsverenigingen in de woningsector die niet virtueel 

kunnen worden gehouden; 

• Uitvaarten; 

• Echtsluitingen voor de burgerlijke stand. 

 


