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Persbericht - 809/09/2020 

Noordrijn-Westfalen breidt de 

beschermingsverordening inzake het 

coronavirus uit: Voorschriften voor kerstmarkten 

en particuliere feesten 

Het Ministerie voor Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken 
deelt mede dat: 

De deelstaatregering heeft besloten om de coronaverordeningen tot en 

met zaterdag 31 oktober 2020 te verlengen. Voor kerstmarkten en 

particuliere feesten zijn er wijzigingen en uitbreidingen van toepassing. 

De voorschriften voor kerstmarkten zijn vastgelegd in een afzonderlijke 

bijlage bij de verordening inzake de bescherming tegen het coronavirus, 

waardoor de rechtszekerheid wordt gewaarborgd. Particuliere feesten 

voor bijzondere gelegenheden (zoals bruiloften) buiten de privésfeer 

dienen bij 50 of meer deelnemers vooraf te worden aangemeld bij de 

lokale afdeling openbare orde en veiligheid. 

Minister van Volksgezondheid Karl-Josef Laumann: De infectiecijfers 

van de afgelopen dagen hebben aangetoond dat vooral particuliere 

feesten een aanzienlijke invloed hebben op de infectie-incidentie. Wij 

willen op een gegeven moment niet voor het dilemma worden geplaatst 

dergelijke feesten volledig te verbieden. Daarom moeten we ervoor 

zorgen dat de regels ook bij deze gelegenheden worden nageleefd. De 

contactgegevens zijn bepalend voor het vermijden van verdere 

verspreiding van het virus en het onderbreken van infectieketens". 

"Voor feesten binnen de eigen vier muren gelden strenge normen ter 

bescherming van de grondrechten voor de privacy", vervolgt Laumann: 

Hier geldt echter mijn dringende oproep: Blijf het coronavirus serieus 

nemen, houd u aan de voorschriften voor hygiëne en afstand en 

bescherm uzelf en anderen! Hoe zorgvuldiger men zich gedraagt, hoe 
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groter de impact voor de gemeenschap. De herfst- en wintermaanden 

stellen ons voor bijzondere uitdagingen in de strijd tegen de 

coronapandemie". 



 De voorschriften voor kerstmarkten 

Doorslaggevend voor het succes van kerstmarkten in coronatijden is 

een goed doordacht concept voor de bescherming tegen infecties, 

hygiëne en toegang, dat rekening houdt met de desbetreffende lokale 

omstandigheden. Op kerstmarkten zijn ook statafels met vaste opstelling 

toegestaan, mits deze fysiek zijn afgescheiden van looppaden en 

straten. Een overeenkomstige regeling geldt nu ook voor de horeca. 

Daarnaast kunnen winkels tijdens en direct na de kerstdagen op 

meerdere zondagen geopend zijn. Hierdoor wordt het risico op infectie 

vermeden en kan het winkelen op zaterdag gelijkmatiger verlopen en 

de drukte in stadscentra worden vermeden. 

De voorschriften voor particuliere feesten 

Particuliere feesten bij bijzondere gelegenheden (bijv. bruiloften) buiten uw 

eigen privéruimte moeten - als er ten minste 50 personen worden verwacht - 

ten minste drie werkdagen van tevoren worden aangemeld bij de plaatselijke 

afdeling openbare orde en veiligheid. Bovendien moet er een persoon 

worden aangewezen die verantwoordelijk is voor het feest. Voor het 

feest moet een gastenlijst worden opgesteld, die tijdens het feest moet 

worden bijgehouden. In dit verband moet worden opgemerkt dat de 

regelgevende instanties geen vergunningsprocedure volgen, maar 

slechts de aanmelding uitvoeren. Hierdoor kunnen de gemeentelijke 

autoriteiten nagaan welke feesten in de desbetreffende gemeente 

plaatsvinden en zo nodig controleren of de bepalingen van de 

verordening inzake de bescherming tegen het coronavirus worden 

nageleefd. Overigens blijven dergelijke bijeenkomsten beperkt tot een 

maximum van 150 deelnemers. Voor feesten die plaatsvinden aan het 

begin van oktober geldt met betrekking tot de aanmeldingsperiode de 

bescherming van het gewettigd vertrouwen. De organisatoren worden 

echter verzocht de evenementen zo snel mogelijk aan te melden.   



 

Daarnaast geeft de verordening uitvoering aan de overeenkomsten van 

het besluit van de deelstaten van 29 september 2020 ten aanzien van 

deelnemersplafonds. Dat wil zeggen: vanaf een 7-daagse incidentie van 

35 zijn feesten in de openbare ruimte slechts toegestaan met maximaal 

50 deelnemers. Bij een incidentie van 50 daalt dit aantal tot 25. 

Uitzonderingen op deze deelnemersplafonds kunnen in individuele 

gevallen worden toegestaan voor bijzondere concepten op het gebied 

van hygiëne en bescherming tegen infecties. 

Bovendien hebben de federale regering en de deelstaten besloten een 

boete op te leggen voor het verstrekken van onjuiste contactgegevens 

op lijsten die worden gebruikt voor traceringsdoeleinden - bijvoorbeeld 

in restaurants. In Noordrijn-Westfalen wordt een standaardboete van 

250 euro opgelegd aan gasten die dergelijke onjuistheden aangeven. 

In het geval dat een feest buiten het privégebied waar ten minste 50 

personen worden verwacht niet wordt aangemeld, wordt een 

standaardboete van 500 euro opgelegd. 

Met een innovatieclausule wordt er bij concepten inzake hygiëne en 

bescherming tegen infecties meer rekening gehouden met nieuwe 

soorten beademingssystemen. Indien technische innovaties 

aantoonbaar en overeenkomstig gecertificeerd bepaalde andere 

beschermingsmaatregelen overbodig maken, kan het ministerie van 

Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken uitzonderingen op de 

verordening inzake de bescherming tegen het coronavirus toestaan. 
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