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Noordrijn-Westfalen breidt de verordening inzake preventie van 
het coronavirus uit: Meer toeschouwers toegelaten bij 
sportevenementen 
 
Duidelijke signalen voor amateur- en populaire sporten in Noordrijn-
Westfalen / deelstaten maken afspraken over de voorschriften voor 
toeschouwers bij sportevenementen in de hele Bondsrepubliek. 
 
De regering deelt mede dat: 
De deelstaatregering op dinsdag 15 september 2020 heeft besloten om de 
coronaverordeningen tot en met 30 september 2020 te verlengen. Er zijn met name 
veranderingen op het gebied van de sport: opnieuw worden er op alle locaties meer 
toeschouwers toegelaten in de sportaccommodaties. Bovendien zijn de deelstaten 
gezien de bijzondere uitdagingen bij teamwedstrijden met de bijbehorende 
belangstelling van fans overeengekomen om gezamenlijk het probleem van 
toeschouwers bij teamsportevenementen in de hele Bondsrepubliek en dus ook bij 
wedstrijden in de Bundesliga aan te pakken. Gedurende een experimentele fase van 
zes weken mogen teamsportevenementen in de hele Bondsrepubliek opnieuw 
plaatsvinden met toeschouwers mits strikte regels voor hygiëne en preventie van 
infecties in acht worden genomen. 
  
Minister-president Armin Laschet: "We hebben een duidelijk besluit toegezegd over 
de randvoorwaarden voor de vele duizenden sportverenigingen in Noordrijn-
Westfalen. Sportevenementen gedijen dankzij de steun van hun fans, dankzij de 
sfeer met publiek - dit geldt zowel voor wedstrijden in de Bundesliga als voor 
amateur- en populaire sporten. Daarom zochten we een samenwerking met de 
amateursport en hebben we ons sterk gemaakt voor een snelle, eenduidige 
oplossing voor sportevenementen in de hele Bondsrepubliek. Beide worden nu in de 
toepasselijke wetgeving opgenomen, waardoor een extra stuk verantwoorde 
normaliteit wordt gecreëerd. Met veilige concepten voor de preventie van infecties en 
beperking van de capaciteit kunnen clubs nu eindelijk hun sportaccommodaties 
nieuw leven inblazen. Er zij op gewezen dat: concepten inzake de hygiëne, 
beschermende maatregelen en een voorzichtige aanpak de prioriteit hebben. 
  
Minister van Volksgezondheid Karl-Josef Laumann: "De sport in het algemeen is de 
afgelopen maanden zwaar op de proef gesteld. Iedereen is zich ervan bewust dat de 
sport leeft van zijn toeschouwers en de sfeer in de stadions. Velen hebben dit zeer 
gemist. Net zo duidelijk is ook: dat de preventie van infecties en dus de bescherming 
van de gezondheid de hoogste prioriteit moet hebben. Daarom wordt nu voorzichtig 
gewerkt aan de terugkeer van een beperkt aantal toeschouwers. Echter, alleen als er 
rekening wordt gehouden met de regionale infectiesituatie en er specifieke 
maatregelen worden genomen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Voor 
alle betrokken partijen wordt dit ongetwijfeld een nieuwe uitdaging. Al met al hebben 
we de uitdagingen tot nu toe goed onder controle. Ik heb er alle vertrouwen in dat we 
ook in dit geval kunnen slagen als elke toeschouwer zich ter plekke op een 
gedisciplineerde en verstandige manier aan de bijzondere omstandigheden houdt". 
  



Nieuwe voorschriften voor sportevenementen 
Vanaf 16 september 2020 mogen weer meer dan 300 toeschouwers aanwezig zijn bij 
sportevenementen of wedstrijden, mits een speciaal concept voor hygiëne en 
preventie van infecties wordt overlegd. Bij meer dan 1.000 toeschouwers geldt, net 
als bij andere evenementen, een bovengrens van een derde van de capaciteit van de 
sportaccommodatie. De regelgeving inzake het aantal deelnemers bij contactloze 
sporten is ook uitgebreid ten gunste van sporten met een buitengewone 
teamomvang, zodat alle spelers die nodig zijn voor de betreffende sport nu aan het 
spel kunnen deelnemen - zelfs als ze het maximumaantal van 30 overschrijden. De 
deelstaatregering geeft daarmee uitvoering aan wat vorige week op een 
gezamenlijke top met vertegenwoordigers van sportverenigingen en -bonden werd 
besloten. In het kader van een experimentele fase voor teamsportevenementen in de 
hele Bondsrepubliek gelden er speciale regels. 
  
Overeenstemming met de overheid voor teamsportevenementen in de hele 
Bondsrepubliek 
De deelstaten hebben vandaag overeenstemming bereikt over de volgende 
kernpunten voor de toelating van toeschouwers tot wedstrijden in de Bundesliga en 
andere nationale teamsportcompetities: 
  

 In een zes weken durende experimentele fase worden de concepten inzake 
hygiëne die als basis dienen voor de toelating van toeschouwers bij landelijke 
sportevenementen getest. 
 
 

 Er moet rekening worden gehouden met de huidige ontwikkeling van de 
pandemie. Zo worden bijvoorbeeld geen toeschouwers toegelaten tot 
evenementen als de 7-daagse incidentie per 100.000 inwoners ter plekke 
groter is dan of gelijk is aan 35 en de incidentie van de infectie niet duidelijk 
kan worden vastgesteld. 
 
 

 De vereiste afstand van 1,5 meter moet worden gewaarborgd door de 
maximale bezettingsgraad te verkleinen middels een gelijkmatige verdeling 
van de bezoekersstroom bij de in- en uitgang gelijkmatig en het serveren en 
het gebruik van alcohol te verbieden. 
 
 

 Het is verplicht om een mondkapje te dragen totdat u een zit- of staanplaats 
hebt ingenomen. Er moet voor voldoende ventilatie van de locaties worden 
gezorgd. 
 
 

 Het toegestane aantal toeschouwers wordt voor elke locatie afzonderlijk 
bepaald. De maximaal toegestane capaciteit tijdens het zes weken durende 
experimentele fase is bij meer dan 1.000 toeschouwers 20 procent van de 
capaciteit van het desbetreffende stadion of de desbetreffende zaal. 

  
De wijzigingen in alle voorschriften van de deelstaat Noordrijn-Westfalen worden op 
woensdag 16 september 2020 van kracht. 



  
De bijbehorende voorschriften zullen in de loop van de dag op www.land.nrw worden 

gepubliceerd. 
  
  
Dit persbericht is ook op het internet beschikbaar via het internetadres van de 
deelstaatregering www.land.nrw 
  
Kennisgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot sociale media 
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