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1. Huidige stand van zaken 
 
Voor actuele cijfers kunt u terecht op 
de website van het RIVM 
(https://www.rivm.nl/) 
 
 
Of het (regionale) Corona Dashboard 
(https://coronadashboard.rijksoverh
eid.nl/)  

 

 
Voor actuele cijfers kunt u terecht op 
de website van het Robert Koch 
Institut (https://www.rki.de) 
 
 
Of het (regionale) COVID-19 
Dashboard (https://corona.rki.de/) 
 

 
Voor actuele cijfers kunt u 
terecht op de website van 
Sciensano (https://covid-
19.sciensano.be/)  
 
Of de (regionale) Belgische 
COVID-19 Monitor 
(https://epistat.wiv-
isp.be/covid/covid-19.html)  
 

2. Algemeen 
 
Per 1 december 2020 geldt de 
Tijdelijke Wet Maatregelen Corona. 
De bevoegdheden zijn daarmee weer 
terug bij de burgemeesters van de 
gemeenten en is er parlementaire 
controle. Voor Zuid-Limburg geldt 
dat de gemeenten hun maatregelen 
nog wekelijks afstemmen onder 
voorzitterschap van de voorzitter van 
de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 
 
Nederland onderscheidt 4 niveau’s:  
 
- Niveau 1 ‘Waakzaam’: 50 positieve 

testuitslagen per 100.000 inwoners 
per week (signaalwaarde: 7 
positieve testuitslagen per 100.000 
inwoners per dag) 

- Niveau 2 ‘Zorgelijk’: >50, maar 150 
positieve testuitslagen per 100.000 
inwoners per week 

- Niveau 3 ‘Ernstig’: >150, maar 250 
positieve testuitslagen per 100.000 
inwoners per week 

- Niveau 4: ‘Zeer ernstig’: >250 
positieve testuitslagen per 100.00 
inwoners per week.  
 

Zodra in drie of meer veiligheids-
regio’s niveau 3 of 4 geldt, gelden de 
maatregelen op nationaal niveau. De 
burgemeester bepaalt of er 
aanvullende maatregelen gelden in 
zijn/haar gemeente. Er is een 
routekaart opgesteld, voor zowel de 

 
NRW kan Kreise of gemeenten tot 
risicogebied verklaren. Die Kreise of 
gemeenten dienen dan aanvullende 
maatregelen te treffen.  
 
- Gevarenniveau 1: >35 

besmettingen per 100.000 
inwoners in de afgelopen 7 dagen 

- Gevarenniveau 2: >50 
besmettingen per 100.000 
inwoners in de afgelopen 7 dagen 

- Bijzonder extreem: >200 
besmettingen per 100.000 
inwoners in de afgelopen 7 dagen 

 
Op 13 december is een volledige 
lockdown afgekondigd met ingang 
van 16 december. Op 22 maart 
hebben de Bund en Länder besloten 
deze lockdown te verlengen tot 18 
april 2021. Eerder zijn drie verdere 
openingsstappen op basis van de 
incidentie gepresenteerd. 
Afhankelijk van het gevarenniveau 
kunnen maatregelen worden 
genomen (>100 incidentie) of 
versoepeld (<50 incidentie) op lokaal 
niveau (Hotspot strategie). De 
‘noodrem’ (Notbremse; >100 
incidentie) is in de nieuwe NRW-
verordening verwerkt, die ook 
gemeenten de mogelijkheid biedt 
om door middel van gratis negatieve 
sneltestbewijzen een en ander open 
te houden (testoptie).  

 
Regionaal wordt het dreigings-
niveau op basis van het aantal 
besmettingen per 100.000 
inwoners in de afgelopen 14 
dagen vastgesteld: 
 
- Geen alarm: geen besmettingen 
- Pré-alarmfase: 1 tot 14 

besmettingen 
- Alarmniveau 1: tussen 15 en 30 

besmettingen 
- Alarmniveau 2: tussen 31 en 50 

besmettingen 
- Alarmniveau 3: tussen 51 en 

100 besmettingen 
- Alarmniveau 4: meer dan 100 

besmettingen. 
 
Bij alarmniveau 3 en 4 gelden 
bijkomende federale 
maatregelen. België bevindt zich 
met ingang van 23 oktober op 
alarmniveau 4.  
 
Op 14 april heeft het 
Overlegcomité besloten over de 
regels na het aflopen van het 
‘afkoelingspakket’ onder de 
Paaspauze op 26 april. Daarvoor 
zijn een aantal stappen 
gepresenteerd, waaronder het op 
5 maart gepresenteerde 
buitenplan. Deze aanpassingen 
moeten nog worden verwerkt in 
het Ministerieel Besluit.  

https://www.rivm.nl/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.rki.de/
https://corona.rki.de/
https://covid-19.sciensano.be/
https://covid-19.sciensano.be/
https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html
https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/13/routekaart-coronamaatregelen-bestuurdersversie
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escalatie als de-escalatie van 
maatregelen. De-escalatie is nader 
uitgewerkt in het stappenplan, dat in 
6 stappen de maatregelen afschaalt 
op indicatieve data. 
 
Momenteel gelden de maatregelen 
van niveau 4 voor heel Nederland. 
Met ingang van 15 december 2020 
geldt  een volledige lockdown. Deze 
lockdown is voor de zesde maal 
verlengd, tot en met 27 april 2021. 
Op 20 april is besloten om stap 1 van 
het stappenplan per 26/28 april te 
nemen, daarmee schalen de 
maatregelen terug naar de 
maatregelen voor niveau 4, zoals die 
voor 15 december 2020 golden.  

In de Allgemeinverfügung van MAGS 
staat voor welke Kreisen en 
kreisfreien Städten de noodrem geldt 
en is hier te raadplegen. Op 13 april 
geldt dit voor 49 van de 53 regio’s, 
waaronder Städteregion Aachen en 
Kreis Heinsberg. 
 
Op 12 april zouden de Bund en 
Länder weer zijn samengekomen. 
Bund heeft een wijziging tot federale 
wetgeving gepresenteerd, waarmee 
een federale Notbremse kan worden 
afgekondigd voor regio’s met een 
incidentie boven de 100.  
 
NRW verlengt de maatregelen tot 26 
april, waarbij pilots worden mogelijk 
gemaakt voor regio’s waar de 7-
dagenincidentie onder de 100 ligt. 
Het Bundesministerium für 
Gesundheit heeft de toelichting op 
Bürgertestung voor niet-Duitse 
inwoners verduidelijkt. 
 

Per 19 april is het verbod op niet-
essentiële reizen binnen de EU 
vervallen, wel geldt een negatief 
reisadvies. 
  
 

3. Scholen en kinderopvang 
 
In Nederland geldt:  
- Kinderopvang: de kinderopvang is 

open.  
- Buitenschoolse opvang: vanaf 19 

april is de buitenschoolse opvang 
weer volledig geopend; 

- Basisonderwijs: het basisonderwijs 
is open; 

- Voortgezet onderwijs: 1 maart is 
het voortgezet weer deels open 
gegaan. Leerlingen gaan minimaal 1 
dag per week fysiek naar school, de 
klasgroottes worden gehalveerd. 
Daarbij extra aandacht voor 
praktijkonderwijs en; 

- MBO: het mbo is sinds 1 maart 
deels open, waarbij elke student 
één dag per week fysiek onderwijs 
mag krijgen; 

- HBO en Universiteiten: tot 26 april 
alleen afstandsonderwijs, alleen 
examens en tentamens als 

 
Voor NRW geldt: 
Leerkrachten en personeel van 
kinderdagverblijven en scholen, 
alsook kinderen, kunnen zich 
vrijwillig frequent laten testen, het 
doel is twee tests per week. 
 
- Basisonderwijs: vanaf 22 februari 

kunnen kinderen afwisselend voor 
fysiek les naar school, de klassen 
zijn daarbij gehalveerd – 
combinatie van fysiek en 
afstandsonderwijs.  

- Buitenschoolse- en kinderopvang: 
Alle scholen bieden opvang aan 
voor leerlingen in groep 1 t/m 6 die 
niet thuis kunnen blijven of 
kwetsbaar zijn en werken volgens 
een beperkt programma, maar 
thuisblijven wordt dringend 
verzocht indien mogelijk. 

 
Voor België geldt:  
- Via kleurcoderingen wordt 

beleid in onderwijs aangepast; 
- De lessen van alle 

onderwijsniveau’s (ook 
volwassenonderwijs) worden 
opgeschort van 29 maart tot en 
met 2 april, waarna de 
Paasvakantie geldt tot 19 april; 

- Kleuterscholen blijven wel open, 
maar in Vlaanderen wordt 
opgeroepen om kleuters toch 
thuis te houden; 

- Kinderopvang is mogelijk voor 
ouders die niet thuis kunnen 
werken en geen opvang 
hebben; 

- Na de paasvakantie op 19 april 
worden de lessen weer als volgt 
hervat: 

- Basisonderwijs: 100% 
contactonderwijs; 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bundesweite-notbremse-1888982
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praktijkonderwijs zijn fysiek 
mogelijk. Vanaf 26 april kunnen alle 
studenten in hoger onderwijs weer 
1 dag per week fysiek onderwijs 
volgen; 

- Er mogen uitzonderingen worden 
gemaakt voor kwetsbare leerlingen 
en studenten; 

- Theorie-examens voor de 
uitoefening van beroep en bedrijf 
kunnen doorgaan per 16 maart. 
Ook theorie-examens voor het 
besturen van een vervoermiddel 
mogen per 28 april weer fysiek 
plaatsvinden. 
 

Indien fysiek aanwezig geldt dat 
iedereen in het voortgezet 
onderwijs, MBO en HO een 
mondkapje draagt buiten de les. In 
specifieke situaties ook in leslokalen. 
Voor leerlingen en personeel geldt 
de afstandsregel van 1,5 meter. In 
het Voortgezet Onderwijs gelden 
enkele uitzonderingen bij 
praktijklessen. 
 
Zelftesten worden ingezet in het 
onderwijs, voor onderwijspersoneel 
in het primair, voortgezet en speciaal 
onderwijs is het doel twee keer per 
week preventief zelftesten: 
- Per 19 april uitrol van zelftesten 

in funderend onderwijs 
- Per 2 mei zelftesten voor 

medewerkers in kinderopvang 
- Begin mei moeten zelftesten 

voor studenten en medewerkers 
van middelbaar- en hoger 
onderwijs beschikbaar worden 

- Zelftesten is niet voorwaardelijk 
voor het volgen van onderwijs 

- Secundair onderwijs: 
afstandsonderwijs, alleen 
versoepeling voor 
eindexamenleerlingen. Vanaf 22 
februari kunnen zij of in kleinere 
klassen verdeeld over lokalen of 
hybride onderwijs weer fysiek 
onderwijs krijgen. 

- HBO en Universiteiten: 
afstandsonderwijs, alleen 
uitzondering onder bepaalde 
voorwaarden voor laatste jaar van 
beroepsonderwijs 
 

Vanaf 19 april wordt afwisselend 
face to face les beoogd voor alle 
klassen met alle schollen in Kreise 
waar de incidentie onder de 200 ligt. 
Daarbij geldt een testplicht voor 
leerlingen, docenten en 
medewerkers: alleen 2 keer per 
week, anders is deelname aan face-
to-face les niet mogelijk.  
 
Er geldt: 
- medische mond-neusmaskers 

verplicht voor scholieren, in 
schoolgebouwen en op het 
schoolterrein. Voor kinderen tot en 
met groep 8 geldt een alledaags 
mondkapje; 

- buitenschoolse cursussen tegen 
onderwijsachterstanden zijn 
toegestaan 

- kleinschalig onderwijs, bijvoorbeeld 
muziekles en zwemles, is mogelijk 
voor groepen van max. 5 
scholieren; 

- cursussen in de open lucht mogen, 
hierbij gelden de regels als buiten 
sporten. 

- Schoolreizen zijn verboden. 
 

- Secundair onderwijs: 100% 
contactonderwijs voor 
buitengewoon secundair 
onderwijs en de eerste graad 
van middelbaar onderwijs.  50% 
contactonderwijs voor de 
leerlingen van de tweede en 
derde graad. Er wordt gekoerst 
op voltijds contactonderwijs 
vanaf 3 mei; 

- Hoger onderwijs: 
afstandsonderwijs; 1 dag per 
week contactonderwijs 
toegestaan; 

- Examens mogen fysiek 
plaatsvinden; 

- Leerkrachten vergaderen 
online; dat geldt ook voor 
pedagogische studiedagen; 

- Geen fysieke teambuildings; 
- Crèches (0-3 jaar) blijven open; 
- Voor kwetsbare groepen in het 

buitengewoon onderwijs en 
deeltijd beroepsonderwijs geldt 
weer volledig contactonderwijs.  

 

Eendaagse schooluitstappen zijn 
in het lager en middelbaar 
onderwijs toegestaan (de regels 
voor buitenactiviteiten gelden).  
 

Aanvullende regels: 
Er gaat extra aandacht uit naar 
het naleven van de sanitaire 
maatregelen (mondmasker in 
secundair onderwijs, etc.) Daarbij 
geldt vanaf 24 maart de 
verplichting tot het dragen van 
een mondmasker voor leerlingen 
van het vijfde en zesde leerjaar 
basisonderwijs.  
 

Leerkrachten moeten 
herhaaldelijk worden gescreend, 
als ook, in een tweede fase, de 
leerlingen. In Vlaanderen zal 
systematisch meer worden getest 
in scholen zodra er een 
besmetting is geconstateerd: een 
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sneltest op dag 1 en een 
eventuele PCR-test op dag 7. 
 

4. Horeca 
 
Voor Nederland geldt: 
- Eet- en drinkgelegenheden zijn 

gesloten met uitzondering van 
horece bij uitvaartcentra, 
bedrijfskantines, gelegenheden in 
zorginstellingen voor patiënten en 
bezoekers en luchthavens voorbij 
de security check; 

- Hotels zijn open, maar de 
restaurant- en barfuncties zijn 
gesloten; 

- Afhaalrestaurants zijn open. Geen 
verkoop en bezorging van alcohol 
na 20.00 uur; 

- In locaties met een gecombineerde 
functie is het deel met de 
horecafunctie gesloten. 
 

Vanaf 28 april geldt aanvullend: 

- dat buitenterassen van eet- en 
drinkgelegenheden (m.u.v. 
sportkantines) weer mogen openen 
tussen 12:00 uur en 18:00 uur; 

- Terassen moeten zich in de 
buitenlucht bevinden met een 
maximum van 50 gasten; 

- Reservering (online/aan de deur) is 
verplicht met gezondheidscheck en 
verzoek om contactgegevens; 

- Maximaal 2 personen per tafel, op 
1,5 meter of met kuchscherm. 
Tenzij het gaat om personen uit een 
huishouden of kinderen t/m 12 
jaar; 

- Verbod op entertainment en 
zelfbediening. Binnen betalen, 
toiletbezoek of garderobe is 
mogelijk met mondkapje. 

 
 

 
Voor NRW geldt: 
- Restaurants, bars, nachtclubs en 

cafés zijn gesloten; 
- Afhalen van maaltijden blijft 

mogelijk (het dragen van een 
mondkapje is verplicht); 

- Hotelovernachtingen zijn verboden, 
met uitzondering van strikt 
noodzakelijke zakenreizigers. 

 

 
Voor België geldt: 
- Cafés en restaurants zijn 

gesloten; 
- Afhalen van maaltijden blijft 

mogelijk tot 22.00 uur. Daarbij 
geldt een alcoholverbod vanaf 
20.00 uur; 

- Hotels en B&B blijven open, 
maar de restaurants en bars 
gaan dicht. Maaltijden kunnen 
op de kamer genuttigd worden. 

- Als onderdeel van het 
buitenpakket (beoogd per 8 
mei) is beoogd de horeca buiten 
weer te openen. 
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5. Winkels 
 
In Nederland geldt,  
Tot 28 april (niet-essentiële winkels):  
- Alle niet-essentiële winkels zijn in 

principe gesloten, maar vanaf 3 
maart is winkelen op afspraak 
mogelijk; 

- Voor winkelen op afspraak geldt 
reservering van een tijdsslot van 
minimaal 10 minuten en max 2 
klanten per verdieping 
tegelijkertijd. Vanaf 16 maart geldt 
één klant per 25m2 met een 
minimum van 2 en maximum van 
50 klanten geoorloofd; 

- Winkels mogen ook bezorgen, 
alsook ‘bestellen en afhalen’ 
aanbeiden. Bestellingen dienen 
minimaal 4 uur vooraf gedaan te 
worden en afhalen moet binnen 
een tijdvak van maximaal een uur 
buiten de winkel plaatsvinden. 

 
Per 28 april (niet-essentiële winkels): 
- Niet-essentiële winkels mogen per 

28 april open zonder reservering; 
- Ook warenmarkten voor non-food 

mogen openen; 
- 1,5m afstand en maximaal twee 

personen per verdieping of 1 
persoon per 25m2; 

- Niet-essentiële detailhandel mag 
open tussen 06:00 en 20:00 uur.  

 
Essentiële winkels: 
- Essentiële winkels, die gericht zijn 

op eerste levensbehoeften, zijn 
gewoon open, zoals supermarkten, 
tankstations, apotheken en 
opticiens; 

- Op een markt mogen tot 28 april 
alleen kramen voor eerste 
levensbehoeften staan, inclusief 
verkoop van bloemen buiten; 

- Voor essentiële winkels gelden 
reguliere openingstijden.  

- Wegens de avondklok van 22.00 
uur (tot 28 april), sluiten de 

 
Voor NRW geldt: 
Vele niet-essentiële winkels blijven  
tot 26 april 2021 gesloten. Afhalen, 
indien dit contactloos is, kan wel. 
Ook is het per 8 maart toegestaan 
om op afspraak te winkelen (Click & 
Meet) op voorwaarde dat het aantal 
klanten beperkt is tot 1 per 40 m2. 
Click & Meet is niet mogelijk als de 
noodrem geldt (tenzij sneltestplicht 
geldt).  
 
Indien de 7-daagsincidentie onder de 
100 ligt mogen de boekhandels, 
bloemisten en tuincentra vanaf 8 
maart weer open. Deze moeten 
wederom dicht als de noodrem 
geldt, tenzij een sneltestplicht geldt. 
 
Voor de essentiële winkels blijven de 
bestaande maatregelen gelden:  
- 1 persoon per 10 m2 voor 

verkoopoppervlakten tot 800 m2, 1 
persoon per 20 m2 voor 
verkoopoppervlakten van meer dan 
800 m2; 

- Wekelijkse markten met een focus 
op essentiële benodigdheden 
mogen openblijven; 

- Voor winkels met een assortiment 
van zowel essentiële als niet-
essentiële goederen geldt dat deze 
in zijn geheel open mogen als de 
focus op essentiële goederen ligt. 
Het assortiment mag dan niet 
worden uitgebreid; 

- Verplichting tot het dragen van 
mond- en neusbedekking in 
winkels, showrooms en 
winkelcentra en op weekmarkten. 
Dit mondkapje moet tenminste van 
een bepaalde beschermende 
kwaliteit zijn (FFP2-, KN95- of OP-
mondkapjes of van vergelijkbare 
kwaliteit).  Deze verplichting geldt 
ook direct buiten de winkels, in 
wachtrijen en in parkeergarages; 

 
Voor België geldt:  
- Alle niet-essentiële winkels 

werken enkel op afspraak vanaf 
27 maart, voor een bepaalde 
vooraf gereserveerde tijdsslot, 1 
klant per 10m2 met een 
absoluut maximum van 50 
klanten tegelijkertijd. Hierbij 
gelden de bestaande regels (zie 
hieronder); 

- Vanaf 26 april kunnen niet-
essentiële winkels weer zonder 
afspraak openen; 

- Een klant mag eventueel 
vergezeld worden met een 
persoon uit het huishouden (tot 
26 april alleen bij reservering); 

- Levering aan huis en ‘click and 
collect’ (op afspraak en buiten 
de winkel) is mogelijk;  

- Essentiële winkels (zoals 
voeding, apotheek, bloemen, 
boekwinkels) zijn zonder 
afspraak open; 

- Social distancing moet 
gegarandeerd worden, 
verplichte handdesinfectie en 
max. 1 klant per 10m2 mogen 
voor maximaal 30 minuten 
winkelen (m.u.v. winkelcentra); 

- Het is verplicht om een 
mondmasker te dragen en 
klanten moeten alleen winkelen 
(m.u.v. minderjaren of 
zorgbehoevenden);  

- Alle markten (ook niet-
essentiële) gaan door en mogen 
tevens ook alle goederen 
aanbieden. Er geldt een 
mondkapjesplicht, 1,5m afstand 
en mag geen voeding of 
dranken genuttigd worden; 

- Als onderdeel van het 
buitenpakket (beoogd per 8 
mei) is beoogd professionele 
rommel- en brocantemarkten 
weer toe te staan; 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/winkeliers/uitgezonderde-winkels-tijdens-lockdown
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essentiële winkels in ieder geval om 
22.00 uur (m.u.v. apotheken);  

- Alcoholverbod tussen 20.00 uur – 
07.00 uur. Dit geldt voor verkoop, 
bezorgen en nuttigen in de 
openbare ruimte; 

- De norm is 1 klant per 10m2; 
- Speciale winkeltijden voor mensen 

met een kwetsbare gezondheid; 

- In de detailhandel worden 
afspraken gemaakt over strikte 
naleving van de protocollen. Als het 
te druk wordt, of de basisregels 
worden niet nageleefd kan (een 
deel van) een locatie gesloten 
worden. De handhaving wordt 
aangescherpt. 

- Er geldt een verplichting tot het 
dragen van mondkapjes in winkels 
en er wordt aangeraden dit ook te 
doen als men van de ene naar de 
andere winkel gaat in winkelcentra 

 

- De bestaande aanwijzingen van 1,5, 
meter afstand houden, vaak 
handen wassen enz. blijven van 
kracht. 

 
Voor Aachen en Heinsberg geldt: 
- De noodrem is sinds 29 maart voor 

Aachen en 17 april voor Heinsberg 
van toepassing met testoptie; 

- Kleinhandel blijven open, met 
reservering en negatieve sneltest; 

- Geen negatieve testplicht voor 
essentiële winkels. 

 

- Nachtwinkels sluiten om 22.00 
uur;  

- Een verbod op alcoholverkoop 
van 20.00 - 05.00u. 

 

6. Contactberoepen 
 
In Nederland geldt:  
 
- Vanaf 3 maart 2021 mogen de niet-

medische contactberoepen weer 
open, waaronder kappers, 
masseurs, rijinstructeurs, m.u.v. 
sekswerkers.;  

- Medische beroepen, als tandartsen, 
logopedisten, fysiotherapeuten en 
dierenartsen blijven uiteraard 
open; 

- Er geldt een verplichting tot het 
dragen van een mondkapje, zowel 
door de dienstverlener als de klant. 
Het mondkapje mag af, zodra de 
klant een vaste zitplaats heeft. Het 
werk moet zoveel mogelijk op 1,5 
meter afstand en er dient te 
worden gewerkt op afspraak en 
triage. 

 

 
Voor NRW geldt: 
- Niet-medische contactberoepen 

mogen per 8 maart weer 
uitgeoefend worden, zoals 
schoonheidsspecialisten, 
massagesalons en tatoeage 
studio’s; 

- Als de noodrem in een regio geldt, 
moeten daar de meeste niet-
medische contactberoepen weer 
sluiten, tenzij er een sneltestplicht 
geldt; 

- Het dragen van medische 
mondmaskers is verplicht. Indien 
mondmasker niet mogelijk is, is een 
negatief testresultaat van de klant 
vereist; 

- Reserveringen zijn vereist; 
- Medisch noodzakelijke 

behandelingen, zoals fysio-, ergo- 
en logopedie therapie gaan gewoon 
door. Dat geldt ook voor 
pedicurebehandelingen en kappers; 

 
Voor België geldt:  
 
- Niet-essentiële (niet-medische) 

contact beroepen, zoals 
kappers, schoonheidsalons, 
masseurs en tatoeagesalons 
sluiten vanaf 27 maart, tot en 
met 25 april; 

- Per 26 april kunnen niet-
medische contactberoepen 
weer heropenen onder 
verstrengde protocollen; 

- Rijlessen zijn wel toegestaan, 
indien voldaan aan de 
randvoorwaarden; 

- Fotografen mogen nog klanten 
ontvangen; 

- Dienstverlening aan huis is  
verboden; 

- Medische contactberoepen zijn 
open, onder voorwaarden van 
zoveel als mogelijk social-
distancing, 1 klant per 10m2, 
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- Rijlessen zijn ook toegestaan, mits 
FFP2-maskers worden gedragen. 

 
Voor Aachen en Heinsberg geldt: 
- Voor contactberoepen is een 

negatieve sneltest verplicht 
- Hiervan zijn medische beroepen, 

kappers en pedicuren 
uitgezonderd. 

 

enkel op afspraak en het dragen 
van een mondmasker; 

 
 

7. Recreatieve sector en evenementen 
 
Voor Nederland geldt tot en met ten 
minste 11 mei 2021 dat alle publiek 
toegankelijke locaties gesloten zijn, 
waaronder musea, theaters, 
bioscopen, zwembaden, 
dierentuinen en bibliotheken. 
 
- Boeken afhalen bij de bibliotheek 

blijft mogelijk op reservering; 
- Bibliotheken van 

onderwijsinstellingen mogen per 28 
april voor zelfstudie openen; 

- Buurthuizen blijven open voor 
dienstverlening aan kwetsbare 
mensen; 

- Locaties voor zakelijke 
dienstverlening en 
overheidslocaties blijven ook open; 

- Bezoek thuis van max. 1 persoon 
per dag van een ander huishouden; 

- Buiten: groep van max. 2 personen 
van verschillende huishoudens. 

 
Er geldt een verplichting tot het 
dragen van een mondkapje in 
publieke binnenruimten, 
stationsgebouwen en luchthavens, 
tenzij men een vaste zit- of staplaats 
heeft. Voor locaties die deels 
overdekt zijn, geldt het advies om 
mondkapjes te dragen onder een 
overkapping. Voor locaties die over 
zowel binnen- als buitenlocaties 
beschikken (zoals bijvoorbeeld 
stations, maar ook dierentuinen en 
pretparken) geldt dat wordt 

 
In NRW geldt: 
- Vanaf 8 maart mogen musea, 

kunsttentoonstellingen, galerijen, 
dierentuinen, kastelen, 
gedenkplaatsen en dergelijken 
weer open, mits reservering en 
traceerbaarheid. Indien de 
noodrem geldt, gaan de faciliteiten 
lokaal weer dicht tenzij de 
sneltestplicht geldt.  

- Bibliotheken en archieven zijn 
open, mits registratie, 
mondneusmasker, etc. Indien de 
noodrem geldt, is alleen het 
ophalen van bestelde media 
mogelijk tenzij de sneltestplicht 
geldt. 

- In gesloten ruimtes geldt max. 1 
persoon per 20m2., buiten is er 
geen vereiste.  

- Overigen, zoals theaters, 
concertgebouwen, beurzen, 
bioscopen, pretparken, 
amusementshallen en wedkantoren 
blijven gesloten. Gedeeltelijke 
opening wordt pas bezien zodra de 
7-daags incidentie 2 weken onder 
de 100 ligt;  

- Amusementsbijeenkomsten zijn 
alleen toegestaan indien artiesten 
in de open lucht minstens 2 meter 
afstand houden en toeschouwers 
vanuit de woonruimte kijken 
(raamconcerten); 

- Voor alle openbare ruimtes die 
toegankelijk zijn voor het publiek 

 
Voor België geldt: 
- Veel inrichtingen in de culturele, 

feestelijke, sportieve, 
recreatieve en 
evenementensector zijn 
gesloten, waaronder 
discotheken, pretparken,  
bioscopen; 

- Zwembaden, m.u.v. 
subtropische zwembaden, en 
musea zijn open; 

- Dierentuinen mogen vanaf 13 
februari heropenen, ; 

- Vakantieparken en campings 
zijn open m.i.v. 8 februari, maar 
gemeenschappelijke faciliteiten 
en horeca blijven gesloten; 

- Ook repeteren is verboden, 
m.u.v. kinderen tot en met 12 
jaar; 

- Buitenspeeltuinen en 
buitengedeelten van 
natuurparken en 
openluchtmusea zijn open; 

- Bibliotheken, spelotheken en 
mediatheken blijven open, 
mondmasker verplicht; 

- Culturele instellingen mogen 
enkel open voor kinderen tot en 
met 12 jaar voor school of 
stage; 

- 1,5 meter afstand verplicht, 
verbod op samenscholing (max. 
4 personen samen buiten) en 
sterke aanbeveling voor 
mondmasker. 
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geadviseerd om het mondkapje zo 
min mogelijk op en af te zetten, ook 
als bezoekers zich in de buitenlucht 
bevinden.  
 

geldt de verplichting tot het dragen 
van een mond- en neusmasker. Dit 
geldt ook voor bepaalde plekken in 
de open lucht waar afstand niet 
gewaarborgd kan worden. Dit 
wordt op lokaal niveau vastgesteld. 

 
Voor Aachen en Heinsberg geldt: 
- Bezoek aan dierentuinen blijft 

zonder sneltest mogelijk, indien 
buiten; 

- Musea, tentoonstellingen e.d. 
mogelijk met reservering en 
negatieve sneltest; 

- Bezoek aan bibliotheken mogelijk 
met negatieve sneltest. 

 

- Betogingen in de buitenlucht 
zijn met maximaal 50 personen 
(statisch) toegestaan; 

- Als onderdeel van het 
buitenpakket (beoogd per 8 
mei) is beoogd evenementen 
(incl.1 recepties en banketten), 
culturele voorstellingen tot 
maximaal 50 personen weer toe 
te staan en pretparken weer te 
openen. 

 

8. Sportfaciliteiten, sauna’s, sexclubs 
 
Voor Nederland geldt:  
 
- Tot en met tenminste 11 mei 2021 

blijven alle binnensport-faciliteiten, 
sauna’s, zwembaden, sexclubs, e.d. 
gesloten; 

- Zwemlessen voor kinderen t/m 12 
jaar zijn weer toegestaan per 16 
maart. Hiervoor is reservering en 
gezondheidscheck verplicht, 
wachten ouders buiten en blijven 
douches gesloten; 

- Alleen buiten individueel sporten of 
met max. 4 personen, op 1,5 meter 
afstand is toegestaan; 

- Personen t/m 26 jaar zijn 
uitgezonderd. Zij mogen in 
teamverband op minder dan 1,5m 
afstand buiten sporten; 

- Geen groepslessen;  
- Geen wedstrijden, m.u.v. binnen 

eigen club;  
- Topsporters en voetballers in de 

topsportcompetities zijn 
uitgezonderd en mogen trainen en 
wedstrijden spelen; 

- Geen publiek bij sport; 
- Sluiting van sportkantines, douches 

en kleedkamers; 

 
In NRW geldt: 
 
- Vrijetijds- en amateursporten zijn 

niet toegestaan op en in alle 
openbare en particuliere 
sportfaciliteiten. Zwembaden, 
sauna’s, fitnesscentra en bordelen 
zijn dus gesloten; 

- Individuele sporten mogen alleen, 
met max. 5 uit twee verschillende 
huishoudens of met personen van 
hetzelfde huishouden buiten 
beoefend worden; 

- Als de noodrem geldt, mag een 
persoon met slechts 1 ander 
persoon sporten; 

- Voor kinderen t/m 14 jaar geldt een 
maximale groepsgrootte van 20 
met max. twee instructeurs buiten. 
Indien de noodrem geldt, geldt een 
maximale groepsgrootte van 10; 

- Één-op-één sporttraining op 
sportterreinen in de buitenlucht, 
zoals tennis, mogen, indien 
minimaal 5 meter afstand tussen de 
groepen wordt houden.; 

- De amateursport is stilgelegd; 
- Verenigingen mogen ook niet 

trainen; 

 
Voor België geldt:  
 
- De meeste inrichtingen in de 

sportieve en recreatieve sector 
zijn gesloten; 

- Zwembaden zijn open, m.u.v. 
subtropische zwembaden; 

- Privésauna’s mogen weer open 
per 8 maart, voor zover deze 
wordt gebruikt door personen 
van hetzelfde huishouden. Dit 
geldt niet voor andere (of 
openbare) voorzieningen; 

- Sportruimtes mogen enkel open 
voor kinderen tot en met 12 jaar 
voor school of van 
overheidswege, professionele 
sporters voor trainingen of 
wedstrijden; 

- Buitengedeelten van 
sportinfrastructuren blijven 
open; 

- Buiten mag met max 4 personen 
worden gesport (incl. coach); 

- Georganiseerde activiteiten 
(zoals jeugdkamp) mogen voor 
groepen van maximaal 10 
jongeren onder de 19 jaar, 
exclusief begeleiding (derhalve 
uitzondering op de 4 personen 
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- Gelegenheden waar niet medische 
contactberoepen worden 
uitgevoerd, zoals bordelen zijn 
gesloten. 

 

- Sportonderwijs voor scholen mag 
wel; 

- Professionele sportwedstrijden 
mogen alleen zonder toeschouwers 
plaatsvinden. 

 
Voor Aachen en Heinsberg geldt: 
- Individuele sporten met max. 1 

ander persoon uit een ander 
huishouden 

- Kinderen t/m 14 jaar mogen met 20 
sporten in groepsverband met een 
negatieve sneltest. Zonder 
negatieve sneltest is de 
groepsgrootte max. 10. 

 

regel). Deze activiteiten (zoals 
sport) moeten, of voor kinderen 
t/m 12 jaar zoveel als mogelijk, 
buiten of in een zwembad 
plaatsvinden. Overnachting 
verboden. Publiek bij trainingen 
is beperkt tot één persoon per 
kind; 

- Zowel de openstelling als het 
gebruik van skipistes, 
langlaufpistes en skicentra zijn 
verboden; 

- 1,5 meter afstand verplicht, 
verbod op samenscholing en 
sterke aanbeveling voor 
mondmasker (voor begeleiders 
verplicht). 

9. Kerken en geloofsgemeenschappen 
 
In Nederland geldt: 
 

- De overheid heeft afspraken 
gemaakt met de 
geloofsgemeenschappen op grond 
waarvan het advies is max. 30 
mensen per dienst toe te laten en 
zingen achterwege te laten; 

- Diensten zijn zoveel mogelijk 
digitaal; 

- Er geldt geen wettelijke 
mondkapjesplicht tijdens religieuze 
diensten; 

- Voor uitvaarten geldt maximaal 50 
personen tot 28 april. Per 28 april 
geldt een maximum van 100 
personen 

- Voor huwelijken geldt maximaal 30 
personen. 

 
Voor NRW geldt: 
 
- Kerkdiensten en kerkelijke 

bijeenkomsten zijn toegestaan; 
- Diensten zijn echter alleen 

toegestaan als aan de voorwaarden 
is voldaan: 1,5 meter afstand, 
verplicht dragen van een 
mondneusmasker (van tenminste 
FFP2-, KN95- of OP-vergelijkbare 
standaard), verbod op zingen (ook 
op pleinen) en samenkomsten van 
>10 personen moeten doorgaans 
tenminste 2 dagen van tevoren 
aangemeld worden bij het 
Ordnungsamt; 

- Er vindt een dialoog plaats over de 
contactverminderingen.  

 
Deze regels verschillen per lokale 
autoriteit op basis van de 
besmettingsgraad.  
Grote bijeenkomsten moeten 
worden vermeden.  

 
Voor België geldt:  
 
- Gebedshuizen zijn open, 

inclusief voor erediensten; 
- Huwelijken, begrafenissen en 

crematies en collectieve 
uitoefening van de eredienst of 
van de niet-confessionele 
morele dienstverlening kunnen 
doorgaan; 

- Bij begrafenissen en crematies 
zijn maximaal 50 personen, 
m.u.v. kinderen tot en met 12 
jaar, en de ambtenaar en de 
bedienaar niet meegeteld, 
toegestaan. Voor andere 
diensten, als huwelijken, geldt 
nog max. 15 personen. Vanaf 
(verwacht) 8 mei mogen 
erediensten tot max. 50 
personen; 

- Alleen in de gebouwen, 1,5 
meter afstand en 1 persoon per 
10 m2; 

- Dragen van mondmasker is 
verplicht en andere 
beschermingsmiddelen wordt 
aangeraden; 

- Fysieke aanrakingen tussen 
personen of van dezelfde 
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voorwerpen door verschillende 
personen zijn verboden. 

 

10. Reizen, openbaar vervoer en vliegverkeer 
 
In Nederland geldt:  
- In het OV en taxi’s is het dragen van 

een mondmasker verplicht, zo ook 
in stationsgebouwen; 

- Wegens de mindere bezetting is de 
dienstregeling van het OV iets 
afgeschaald; 

- Reis zo min mogelijk, alleen indien 
het noodzakelijk is; 

- Beperk het aantal uitstapjes en 
vermijd drukte; 

- Volg reisadviezen buitenland van 
de overheid; 

- Dringend advies: maak en boek 
geen reizen naar het buitenland tot 
en met 15 mei, tenzij strikt 
noodzakelijk. Hierbij wordt het 
Caribisch deel van het Koninkrijk als 
binnenland gezien. 

 
Voor NRW geldt: 
Verplichting tot het dragen van een 
mondkapje (van tenminste FFP2, 
KN95- of OP- verglijkbare standaard) 
in het openbaar vervoer. De reeds 
bestaande aanwijzingen van 1,5, 
meter afstand houden, vaak handen 
wassen enz. blijven noodzakelijk. In 
de trein geldt dat de beschikbare 
zitplaatsen worden beperkt, omwille 
van voldoende afstand. De capaciteit 
wordt echter vergroot. 
 
Voor heel Duitsland geldt de 
dringende aanbeveling om 
reisbewegingen zo veel mogelijk te 
beperken. Deze oproep geldt 
nogmaals voor de paasvakantie. Alle 
professionele en privéreizen die niet 
absoluut noodzakelijk zijn, worden 
afgeraden. Daarbij wordt specifiek 
opgeroepen om niet op skivakantie 
te gaan.  
 

 

 
Voor België geldt:  
- Het openbaar vervoer 

functioneert normaal (social 
distancing moet echter 
gegarandeerd worden, 1,5 
meter afstand), in de spitsuren 
wordt het OV uitgebreid; 

- Het aantal zitplaatsen op 
treinen naar toeristische 
bestemmingen wordt beperkt: 
behalve voor schooldagen 
mogen alleen de zitplaatsen aan 
het venster worden gebruikt 
(m.u.v. kinderen onder 12 jaar); 

- Advies: beperken tot 
noodzakelijke verplaatsingen; 

- Voor personen van 12 jaar en 
ouder is het verplicht een 
mondkapje te dragen in het 
openbaar vervoer;  

- Het reizen binnen Europa is 
mogelijk, maar er geldt een 
verbod op niet-essentiële reizen 
en volgend reisadvies: groen, 
(licht)oranje en rood. Bij 
terugkomst uit een oranje 
gebied geldt een aanbeveling 
tot quarantaine van 10 dagen, 
bij terugkomst uit een rood 
gebied een 
quarantaineverplichting. 

 
Elke overheid waakt er binnen 
haar bevoegdheid over dat de 
capaciteit van het openbaar 
vervoer tijdens de spitsuren 
optimaal is om crowding te 
vermijden. 
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11. Bedrijven 
 
Voor Nederland geldt het dringende 
advies: werk thuis, tenzij het echt 
niet anders kan.  
Alleen mensen wiens werk essentieel 
is voor de voortgang van een 
bedrijfsproces en hun werk niet thuis 
kunnen uitvoeren, mogen naar het 
werk komen. 
Werkgevers worden opgeroepen om 
thuiswerken mogelijk te maken. 

 

 
Voor NRW geldt: 
 
Contacten in de beroepscontext 
moeten zoveel mogelijk beperkt 
worden. De federale SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzverordnung (geldig tot 
30 juni) bepaalt dat werkgevers 
werknemers zoveel mogelijk thuis 
moeten laten werken, voor zover de 
activiteiten dit toelaten. 
Bedrijven moeten bedrijfskantines 
sluiten, tenzij noodzakelijk voor de 
werkprocessen. Verder gelden 
hygiënemaatregelen om het 
personeel te beschermen en 
medewerkers indien mogelijk thuis 
te laten werken. Een mond- en 
neusmasker moet worden gedragen 
op de werkplek, behalve op de 
werkplek zelf mits 1,5 meter afstand 
kan worden gehouden. Dit mond- en 
neusmasker moet ingeval het werk 
geen afstand van 1,5 meter toelaat 
tussen personeel van tenminste 
FFP2, NK95- of OP vergelijkbare 
kwaliteit zijn en moet door de 
werkgever ter beschikking gesteld 
worden.  
 
Wanneer thuiswerken niet mogelijk 
is, moeten werkgevers hun 
werknemers minimaal 1 keer per 
week testen aanbieden. Werk met 
een verhoogd risico op besmetting 
(o.a. detailhandel, contactberoepen, 
vleesindustrie) moeten tweemaal 
per week een testmogelijkheid 
krijgen. Dit is wettelijk verplicht. 
Binnen een bedrijf kan een 
medewerker worden opgeleid tot 
het afnemen van sneltesten, die 
daarmee testverklaringen mag 
afgeven. 
 
Om het thuiswerken en digitaliseren 
verder te stimuleren wordt de 
aanschaf van hardware hiervoor 

 
Voor België geldt:  
 
Telewerken is verplicht, tenzij de 
aard van de werkzaamheden dat 
niet toelaten. Indien dit niet 
mogelijk is, dienen social 
distancing en 
hygiënemaatregelen en een 
mondmaskerplicht nageleefd te 
worden. Voor die groep moet de 
werkgever ook een attest of 
bewijsstuk van de noodzaak van 
aanwezigheid voorzien. 
 
Op de thuiswerkverplichting 
wordt strenger gehandhaafd, met 
eventuele sluiting van bedrijven 
tot gevolg. De werkgever moet in 
het online register van het RSZ 
maandelijks bijhouden van wie 
wanneer aanwezig zal zijn op de 
werkvloer. 
 
Vanaf 22 maart worden 
antigeentesten ingezet in 
risicogevoelige sectoren waar 
telewerken niet mogelijk is. 
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geheel fiscaal aftrekbaar in het jaar 
2021.  
 

12. Kwetsbare groepen 
 
In Nederland gelden als kwetsbare 
groepen:  
Mensen van 70 jaar en ouder of 
mensen met onderliggend lijden: 
- Personen met hart-, long- of 

nieraandoeningen; 
- Diabetici; 
- Personen met een verzwakt 

immuunsysteem; 
- Hiv-infectie. 

 
 

Advies: zelfstandig wonende 
ouderen van >70 jaar kunnen met 
enige regelmaat door één of twee 
vaste personen worden bezocht. 
 
Bij constatering van besmettingen 
binnen een verpleeghuis worden 
bewoners en personeel wekelijks 
getest. Personeel krijgt meer 
beschermingsmiddelen.  

 

 
In NRW gelden als kwetsbare 
groepen:  
Mensen van 50-60 jaar of ouder of 
personen met onderliggend lijden: 
- Personen met hart-, lever-, long- of 

nieraandoeningen; 
- Diabetici; 
- Personen met een verzwakt 

immuunsysteem; 
- Kankerpatiënten. 

 
 

Advies: Bezoek aan kwetsbare 
groepen wordt in het algemeen 
afgeraden. Gelet op de vaccinaties, 
moet meer bezoek mogelijk worden. 
 
Er is benadrukt kwetsbare groepen 
alleen volledig symptoomvrij te 
bezoeken en als in de afgelopen 
dagen geen blootstelling aan een 
bepaald risico is geweest.  
 
Er worden aan bijzonder kwetsbare 
groepen maximaal 15 FFP2 medische 
mondmaskers per persoon tegen een 
kleine bijdrage ter beschikking 
besteld door de Bundesregierung. 
Ook staan er 30 sneltesten per 
maand per persoon die langdurige 
zorg nodig heeft ter beschikking. 
 
Verzorgend personeel moet om de  
twee dagen worden getest en FFP2-
maskers dragen. Bezoekers moeten 
altijd een FFP2-masker dragen. Het 
leger en vrijwilligers worden ingezet 
bij het ondersteunen in het afnemen 
van sneltesten bij personeel en 
bezoekers.  
 

 
Voor België gelden als kwetsbare 
groepen:  
Personen van 65 jaar of ouder of 
mensen met onderliggend lijden: 
- Personen met hart-, long- of 

nieraandoeningen; 
- Diabetici; 
- Personen met een verzwakt 

immuunsysteem; 
- Kinderen < 6 maanden; 
- Zwangere vrouwen. 

 
Advies: Bewoners van rust- en 
verzorgingshuizen, mensen met 
een beperking en alleenstaanden 
die in quarantaine zitten of zich 
niet kunnen verplaatsen, mogen 
onder strikte voorwaarden 
bezoek ontvangen (steeds 
dezelfde persoon die twee weken 
voorafgaand geen symptomen 
mag vertonen). 
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13. Ziekenhuizen, zorginstellingen & paramedische beroepen 
 
In heel Nederland geldt:  
In verpleeghuizen is bezoek 
toegestaan die 1,5 meter afstand 
dient te houden. Op basis van de 
besmettingen kan een chirurgisch 
mondneusmasker worden 
aanbevolen. 
Er geldt een bezoekregeling van max. 
1 bezoeker per bewoner per dag, 
echter als bewoners van 
verpleeghuizen zijn gevaccineerd, 
wordt de bezoekregeling verruimd 
naar max. 2 bezoekers per bewoner 
per dag (tevens verschillende 
bezoekers gedurende de week). 
 
Er is een tijdelijk beleidskader voor 
het waarborgen van acute zorg in de 
Covid-19 pandemie opgesteld binnen 
de drie fases van zorgverlening. In 
fase 2 vindt bovenregionale 
coördinatie plaats, in fase 3 zal het 
plan in werking treden. Het LNAZ ziet 
hierop. 
 

 
In NRW geldt:  
Bezoek aan ziekenhuizen en 
verpleeginrichtingen is weer 
toegestaan. Dragen van een FFP2 
mond-/ neusbescherming is 
verplicht. 
 
Paramedische beroepen (tandartsen, 
fysiotherapeuten, osteopaten, …) 
mogen hun activiteiten blijven 
uitoefenen. De door hen ingeschatte 
niet dringende en uitstelbare zorg 
wordt uitgesteld. 
 
In heel Duitsland wordt meer 
ziekenhuiscapaciteit beschikbaar 
gesteld voor planbare operaties. 

 

 
Voor België geldt:  
Ziekenhuizen voorzien in hun 
eigen bezoekersregeling.  
 
Paramedische beroepen 
(tandartsen, fysiotherapeuten, 
osteopaten, …) mogen hun 
activiteiten blijven uitoefenen. De 
door hen ingeschatte niet 
dringende en uitstelbare zorg 
wordt bij voorkeur uitgesteld. 
Abortusklinieken blijven open. 

 

14. Contactonderzoek en quarantaine 
 
Voor Nederland geldt: 
De GGD informeert contacten van 
bevestigde patiënten. 
Contactonderzoek wordt bijgestaan 
door de meldingen van de 
CoronaMelder. 
 
Dringende aanbeveling tot 
thuisquarantaine (in beginsel 10 
dagen) indien: 
- u klachten heeft die passen bij 

corona (laat u testen, bij negatief 
resultaat eindigt de quarantaine 
direct); 

- u corona heeft (u blijft minimaal 7 
dagen in quarantaine vanaf het 
moment van klachten en tot u 
minimaal 24 uur geen klachten 
meer heeft); 

 
Voor Duitsland geldt: 
Op federaal niveau is een 
Coronavirus-Testverordnung 
vastgesteld. Sinds maart maakt dit 
burgertesten mogelijk. 
 
Voor NRW geldt:  
Het Gesundheitsamt van de Kreis of 
kreisfreie Stadt informeert contacten 
van bevestigde patiënten. De 
personele inzet wordt opgeschaald. 
Contactonderzoek wordt bijgestaan 
door de meldingen van de 
CoronaWarn-app. 
 
Thuisquarantaine is automatisch 
verplicht via de Quarantäne-
verordnung, zodra: 

 
Voor België geldt:  
De gezondheidsinspectie 
informeert contacten van 
bevestigde patiënten. In 
aanvulling bijgestaan door 
meldingen van de Coronalert 
app. 
 
- Verplichte quarantaine als je 

symptomen hebt: ga meteen in 
quarantaine voor 10 dagen, 
consulteer een arts en laat je zo 
snel mogelijk testen.  

- Indien positieve PCR-test, dan 
quarantaine.  

- Quarantaine kan op zijn vroegst 
worden opgeheven 10 dagen ná 
aanvang van de symptomen en 
ten minste 3 dagen zonder 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid
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- een huisgenoot naast milde corona 
klachten ook koorts of last van 
benauwdheid heeft; 

- een huisgenoot  corona heeft; 
- u dicht in de buurt geweest bent 

van iemand met corona (minimaal 
15 minuten binnen 1,5 meter); 

- u een melding krijgt van de 
CoronaMelder; 

- u terugkomt uit een 
hoogrisicogebied, m.u.v. 
grensarbeiders en grensstudenten 
en bezoek aan of door 
echtgenoot/partner of kind of 
ouder in België of Duitsland; 

- een kind positief getest wordt, gaat 
de hele klas in thuisquarantaine. 

 
De Quarantaine Reischeck is een 
online hulpmiddel om reizen te 
beperken en in quarantaine te gaan 
bij aankomst. Er wordt gewerkt aan 
een spoedwet voor een 
quarantaineplicht voor inkomende 
reizigers uit hoogrisicogebieden, de 
reacties uit de consultatie worden 
momenteel verwerkt. Streefdatum 
van inwerkingtreding is 1 mei, 
voorstel is hier te lezen.   
 

  

- Iemand symptomen heeft en wacht 
op een testresultaat (PCR of 
sneltest) 

- Iemand een positief testresultaat 
uit een sneltest heeft en nog wacht 
op bevestiging door een PCR-test 

- Men een positief testresultaat uit 
een PCR-test heeft (bevestigde 
patiënt) 

- Iemand samenwoont met een 
persoon die positief getest is. 

- Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk 
of Zuid-Afrika, die daar de 
afgelopen 10 dagen hebben 
verbleven (via Einreiseverordnung)  

 
Alle andere contactpersonen zullen 
individueel benaderd worden met 
een verplichting tot quarantaine. 
Besmette personen moeten hierbij 
ook actief hun contacten informeren. 
 
De quarantaineperiode van een 
besmet persoon duurt tot er een 
duidelijke verbetering is of geen 
symptomen meer zijn gedurende 
minstens 48 uur, maar minstens 10 
dagen. 
 
- Contactpersonen blijven 14 dagen 

in quarantaine en kunnen na 10 
dagen een test laten afnemen. Bij 
negatief resultaat eindigt de 
quarantaine. 

- Wanneer men in quarantaine is, 
mag men de accommodatie niet 
verlaten en er mogen geen 
bezoekers ontvangen worden. Wie 
zich niet aan de quarantaineregels 
houdt, begaat een overtreding – er 
kan een geldboete opgelegd 
worden. 

 

koorts en verbetering van de 
symptomen 

- Indien positieve PCR-test, 
zonder klachten dan 10-daagse 
quarantaine vanaf datum van 
testafname 

- Indien hogerisicocontacten of 
teruggekeerd uit een rode zone:  
10 dagen in quarantaine, vanaf 
de laatste dag van 
hogerisicocontact of verblijf in 
een risicogebied. Op de 7e dag 
na begin van quarantaine een 
PCR test, als die negatief is, 
eindigt de quarantaine op zijn 
vroegst die 7e dag.  

 

15. Testbeleid 
 
De volgende personen dienen zich 
te laten testen via de GGD: 
- Symptomatische personen 

 
Testbeleid NRW, via huisarts 
(sneltest) of gezondheidsdienst 
(PCR): 
- Symptomatische personen 

 
Testbeleid België, via huisarts: 
- Symptomatische personen 
- Asymptomatische zorgverleners 

met hoog-risico contacten 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid
https://www.internetconsultatie.nl/quarantaine
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- Personen zonder klachten, maar 
risico hebben gelopen (bijvoorbeeld 
bericht via CoronaMelder), na de 
vijfde dag quarantaine (vanaf 1 
december) 

- Reizigers uit hoog-risicogebieden, 
na de vijfde dag quarantaine (vanaf 
20 januari 2021) 

- Voorrangstesten voor selectie van 
zorgmedewerkers, medewerkers in 
de kinderopvang en leraren 

- Onderwijs: Bij besmetting in de 
klas, gelden de regels voor 
hoogrisico-contacten voor de 
gehele klas (thuisquarantaine, test 
op dag 5). 

- Er zijn vier testlokaties in 
Zuid_Limburg: 2 in Maastricht, 1 in 
Landgraaf en 1 in Urmond. Elke 
Nederlander moet binnen een 
straal van maximaal 45 minuten bij 
een testlocatie kunnen. 

- Daarbij worden naast PCR-testen 
ook sneltesten afgenomen (LAMP-
test, antigeen test en bij enkele 
locaties ademtesten). 

 
Er bestaat een financiële regeling 
voor het inrichten van een eigen 
teststraat op de werkvloer voor 
bedrijven waar thuiswerken niet kan. 
 
Naast testen om het virus op te 
sporen, worden pilots gehouden om 
te kijken of testen kunnen worden 
ingezet om activiteiten verder toe te 
staan. Hiervoor is een testbewijs 
voorzien, het wetsvoorstel is medio 
april naar de Kamer gestuurd.  
 
Zelftesten: Sinds begin april zijn 
corona-zelftesten beschikbaar voor 
verkoop bij apotheken en drogisten. 
In onder andere het onderwijs 
worden ze gratis ter beschikking 
gesteld. 

- Asymptomatische personen: 
o Contactpersonen (min. 15 

minuten nauw contact met 
besmetting) 

o Bevestigde besmetting in 
gemeenschappelijke ruimte 

o Bevestigde besmetting in 
faciliteit (ziekenhuis, praktijken) 

o Personeel in zorgcentra zonder 
een bevestigde besmetting 
(indien hoge incidentie in de 
regio) 

o Patiënten of bewoners van 
zorgcentra (indien verhoogde 
regionale incidentie) 

o Bezoekers aan zorgcentra 
zonder bevestigde besmetting 
(alleen indien verhoogde 
regionale incidentie) 

o Personeel in medische 
parktijken zonder bevestigde 
besmetting (indien verhoogde 
regionale incidentie) 

o Personeel in onderwijs of 
dagverblijven 

- Aankomst in Duitsland vanuit het 
buitenland: er geldt een testplicht 
voor reizigers die 10 dagen in een 
risicogebied hebben verbleven. Zij 
moeten 24 uur voor aankomst of 
direct bij aankomst in NRW een test 
laten afnemen. Er gelden 
uitzonderingen; deze vindt u onder 
Kop 17 Grenzen.  

- Binnenlandse reizen: test bij reis 
binnen Duitsland, vanuit een 
verhoogde regionale incidentie. 
 

Sinds begin november is een 
gemeenschappelijk testcentrum in 
Tivoli, Aken, geopend door de Stadt 
en StädteRegion Aachen. De 
testlokatie voor de Kreis Heinsberg 
bevindt zich in de gemeente 
Heinsberg.  
 
Slachthuizen en soortgelijke 
bedrijven zijn verplicht om hun 
werknemers regelmatig te testen, de 

(binnen 1,5m contact met 
besmet persoon zonder 
afdoende persoonlijke 
beschermingsmiddelen) 

- Asymptomatische hoog-risico 
contacten kunnen op dag 1 en 7 
van de quarantaineperiode 
worden getetst. Voor dag 1 
geldt de mogelijkheid indien je  
binnen 72 uur na contact wordt 
gebeld; 

- Personen die in het ziekenhuis 
opgenomen worden, nieuwe 
bewoners van een residentiële 
collectiviteit 

- Voor inwoners uit België die 
langer dan 48 uur in het 
buitenland verbleven, geldt op 
dag 1 en dag 7 een test. 
 

Ook kinderen onder de 6 jaar 
moeten worden getest als ze 
contact hebben gehad met een 
persoon die besmet is, buiten het 
gezin. 
 
Zelftesten: per half april moeten 
deze op de markt komen. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35807
http://www.staedteregion-aachen.de/gaz
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frequentie is afhankelijk van de 
bedrijfsomvang 
(CoronaFleischwirtschaftVO). 
 
Zelftesten: Beschikbaar voor verkoop 
en wordt gestimuleerd.  
 
Asymptomatische personen: Elke 
burger kan een één gratis sneltest 
per week verkrijgen bij o.a. 
testcentra, artsen, apothekers: 
Bürgerstestung. Dit is sinds 8 maart 
voorzien in de federale Coronavirus-
Testverordnung. Bij Verordening 
wordt vastgesteld welke toegelaten 
zijn. Het Bundesministerium für 
Gesundheit geeft in de toeichting 
van de wettekst aan dat ook niet-
Duitse inwoners toegang hebben tot 
deze gratis sneltests (waaronder 
voor grensarbeiders). 
 
Testen op het werk: Werkgevers zijn 
verplicht tot het aanbieden van tests, 
zie het kopje ‘Bedrijven’. 
 
Testen in geval van de Noodrem: in 
het geval de noodrem geldt, kunnen 
gemeenten beslissen de faciliteiten 
die door de Noodrem moeten sluiten 
toch open te houden en toe te staan 
door gratis sneltesten ter beschikking 
te stellen en negatieve testbewijzen 
te verplichten. Kinderen tot aan de 
schoolleeftijd worden hiervan 
uitgezonderd. In dat geval blijven de 
verder contactbeperkingen wel 
gelden. 
 

16. Vaccinatiestrategie 
 
Eerste fase (startte 8 januari): 
1. Zorgmedewerkers in acute zorg 

ziekenhuizen 
(ambulancepersoneel, 
verplegers en artsen in IC, SEH 
en COVID-afdelingen) (vaccinatie 
via ziekenhuis) 

 
Vaccinatie startte op 27 december 
2020.  
Per Coronavirus-Impfverordnung 
(CoronaImpfV) is de doelgroep van 
vaccinatie alsook de volgorde 
besloten. Vaccinatie vindt plaats via 
centrale locaties, (huis)arts en in 
ziekenhuizen.  

 
Vaccinatie startte op 5 januari 
2021.  
Op 8 januari 2021 is besloten dat 
de vaccinatie sneller en 
efficiënter moet, hiertoe is de 
Taskforce Vaccinatie gevraagd. 
 
Eerste fase (inenting ter plaatse): 
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2. Zorgmedewerkers van 
verpleeghuizen, instellingen 
voor gehandicaptenzorg en 
thuiszorg (vaccinatie via GGD-
locaties) 

3. Huisartsen in de 
huisartsenspoedzorg en 
vaccinerende zorgverleners (via 
ziekenhuis/GGD, start 22 januari 
voor huisartsen) 

4. Bewoners van verpleeghuizen 
en mensen met een 
verstandelijke beperking die in 
een instelling wonen (vaccinatie 
via instellingsarts, start 18 
januari) 

5. Bewoners van kleinschalige 
verpleeghuizen en instellingen 
voor mensen met beperking 
(vaccinatie via huisarts met 
behulp van mobiele teams, start 
25 januari) 

6. Thuiswonende mobiele ouderen 
van 90 jaar of ouder (vacciniatie 
via GGD, start 25 januari)  

7. Thuiswonende mobiele 
personen tussen 85 en 90 jaar 
(via GGD, vanaf 1 februari) 

 
Tweede fase (vanaf februari/maart): 
8. Thuiswonende 60-plussers met 

en zonder een medische 
indicatie (oudsten eerst, 
vaccinatie via GGD/huisarts) 

9. Intramurale GGZ-cliënten 
(vaccinatie via instellingsarts) 

10. Niet-mobiele thuiswonenden 
vanaf 60 jaar (via huisarts met 
mobiele teams) 

11. Mensen onder de 60 jaar met 
een medische indicatie 
(vaccinatie via de huisarts) 

 
Derde fase (vanaf mei): 
12. Andere medewerkers in de zorg 

(vaccinatie via 
ziekenhuis/bedrijfsarts) 

13. Mensen tussen 18 en 60 jaar 
zonder medische indicatie 

 
Hoogste prioriteit: 
1. Personen boven de 80 jaar 
2. Bewoners en personeel van 

verpleeghuizen 
3. Personeel in thuiszorg 
4. Zorgmedewerkers die werkzaam 

zijn met hoge blootstelling aan 
COVID-19, o.a. IC 

5. Zorgmedewerkers die zeer 
kwetsbare mensen verplegen, 
zoals oncologie of transplantatie 

 
Hoge prioriteit (start vanaf maart): 
6. Personen ouder dan 70 jaar 

(start uiterlijk mei) 
7. Zeer kwetsbare personen 

(dement/verstandelijk 
gehandicapt, trisomie 21, 
orgaantransplantatie gehad) 

8. Nauwe contactpersonen van de 
twee bovenstaande 

9. Verzorgers van kwetsbare 
personen in instellingen 

10. Personeel met hoog risico op 
blootstelling COVID-19, zoals 
bloedbank en testcentra 

11. Politie- en handhavings-
ambtenaren met hoog risico op 
blootstelling COVID-19, zoals 
demonstraties (vanaf 8 maart) 

12. Zorgmedewerkers in openbare 
gezondheidszorg of van 
bijzonder belang in 
ziekenhuisinfrastructuur 

13. Medewerkers in de 
kinderopvang, basisscholen en 
speciale scholen (vanaf 8 maart) 

 
Verhoogde prioriteit: 
14. Personen van 60 jaar of ouder 
15. Personen met een verhoogd 

risico: obesitas, chronische nier- 
of leverziekte, kanker, COPD, 
etc. 

16. Personen met kritische functies: 
regeringen, strijdkrachten, 
politie, brandweer, etc. 

1. Bewoners en personeel 
(inclusief vrijwilligers) van 
woonzorgcentra (vanaf begin 
januari in woonzorgcentra) 

2. Zorgprofessionals in 
ziekenhuizen (vanaf eind 
januari via ziekenhuizen) 

3. Eerstelijns zorgprofessionals, 
zoals huisartsen (vanaf 
februari via ziekenhuizen en 
vaccinatiecentra) 

4. Collectieve zorginstellingen 
en ander 
ziekenhuispersoneel (vanaf 
februari via ziekenhuizen en 
andere instellingen) 

 
Tweede fase (inenting in zo’n 
200 vaccinatiecentra in het 
land): 
5. Alle 65-plussers (vanaf 

maart, prioriteit van oud 
naar jong) 

6. Risicopatiënten tussen de 45 
en 65 jaar met 
gezondheidsproblemen, als 
diabetes, obesitas, kanker, 
longproblemen (vanaf maart, 
prioriteit van oud naar jong) 

7. Mensen met essentiële 
functies (vanaf april, tevens 
via bedrijfsarts) 

 
Derde fase (inenting in zo’n 200 
vaccinatiecentra in het land): 

 
8. De rest van de volwassen 

bevolking (18+, vanaf juni) 
 
Vaccinatie is vrijwillig en gratis 
voor elke burger.  
 
Grensarbeiders in België zijn in 
beginsel gewezen op vaccinatie in 
het woonland. 
 
Deze strategie is nog in verdere 
ontwikkeling.  



Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (21-04-2021 – 15.00 uur) 
Disclaimer: Dit overzicht is met veel zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt, maar de partners 
zijn geenszins verantwoordelijk voor de juistheid. Controleer altijd de nationale en regionale regels. 
 

 19 van 27 

Zuid-Limburg (GRIP 4)  
 

Kreis Heinsberg 
(Krisenstab) Stadt Aachen 

& 
Städteregion Aachen 

(Krisenstab) 

Provincie Limburg en Luik in 
België (Federale fase) 

(oudsten eerst, vaccinatie via 
GGD/huisarts) 

 
Vaccinatie wordt versneld door: 
- de interval tussen de dosissen 

BioNTech/Pfizer van 3 naar 6 
weken te verlengen voor nieuwe 
afspraken. 

- Maximaal 50% van de vooraad voor 
de 2e vaccinatie aan te houden; 

- Vanaf mei 110 tot 120 GGD 
priklocaties te realiseren. 

- Personen die in de afgelopen 6 
maanden COVID-19 hebben gehad, 
de mogelijkheid te geven van de 
tweede prik af te zien. 

 
Vaccinatie is vrijwillig en in beginsel 
toegankelijk voor alle inwoners van 
Nederland en gratis. Desalniettemin 
wordt opgemerkt door minister De 
Jonge dat zorgmedewerkers die in 
Nederland werken, maar in het 
buitenland wonen ook een afspraak 
voor vaccinatie kunnen maken bij 
een GGD-locatie naar keuze. 
Personen die in Nederland wonen, 
maar geen huisarts hebben in 
Nederland (maar in België of 
Duitsland), vallen buiten het zicht bij 
het oproepen voor vaccinaties. Zij 
kunnen contact opnemen met de 
GGD voor een vaccinatie in 
Nederland, indien aan de beurt. 
 
De vaccinatiecijfers zijn te vinden op 
het Coronadashboard: 
https://coronadashboard.rijksoverhe
id.nl/landelijk/vaccinaties 
  

17. Personen werkzaam in kritische 
infrastructuurvoorzieningen en 
ondernemingen, als apotheken, 
afvalbeheer, vervoer, etc. 

18. Zorgmedewerkers met een laag 
risico op blootstelling COVID-19 

19. Medewerkers van detailhandel 
in levensmiddelen 

20. Medewerkers in 
jeugdzorginstellingen en 
docenten 

21. Medewerkers in kwetsbare 
posities 

 
Vaccinatie is vrijwillig en in beginsel 
toegankelijk voor alle inwoners van 
Duitsland en gratis, maar in de 
federale vaccinatie-verordening 
worden ook werkers die in het 
buitenland wonen en in Duitsland 
werken en verzekerd zijn opgenomen 
in de doelgroep. 
Vanaf april starten de vaccinaties 
vanuit de artsenpraktijken. 
Wegens de hoge besmettingsgraad in 
Tsjechië, zullen de inwoners van de 
grensregio met Tsjechië uit de 
aanvullende levering BioNtech 
vaccinaties ontvangen in april. 
 
Op 30 maart hebben de Bund en 
deelstaten besloten dat AstraZeneca 
per 31 maart alleen nog maar voor 
60-plussers wordt gebruikt. Voor 60-
minners die een eerste dosis hebben 
gehad, wordt gezocht naar een ander 
vaccin. 
 
De resultaten kunnen worden 
geraadpleegd op:  
 
https://www.rki.de/ 
 
en: https://impfdashboard.de/   
 
 
 
 

In Vlaanderen is een 
vaccinatieteller geïntroduceerd: 
https://www.laatjevaccineren.be
/vaccinatieteller 
  

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html;jsessionid=735AC305193EB2A6AE8884D5033D514E.internet072
https://impfdashboard.de/
https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller
https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller


Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (21-04-2021 – 15.00 uur) 
Disclaimer: Dit overzicht is met veel zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt, maar de partners 
zijn geenszins verantwoordelijk voor de juistheid. Controleer altijd de nationale en regionale regels. 
 

 20 van 27 

Zuid-Limburg (GRIP 4)  
 

Kreis Heinsberg 
(Krisenstab) Stadt Aachen 

& 
Städteregion Aachen 

(Krisenstab) 

Provincie Limburg en Luik in 
België (Federale fase) 

17. Contactbeperkingen 
 
In Nederland geldt:  
 
Mondmaskers: 
- Verplicht in afgesloten ruimtes 

en openbare plaatsen 
- Aangeraden op drukke plaatsen 

buiten 
- Lokaal kunnen aanvullende 

eisen worden gesteld 
 

Tot 28 april (naar verwachting): 
- Thuis ontvangt men maximaal 1 

persoon, m.u.v. kinderen t/m 12 
jaar, per dag 

- Maximaal 1 keer per dag bij iemand 
op bezoek; 

- Buiten maximaal met 2 personen of 
1 huishouden 

- Een huishouden heeft geen 
maximaal aantal personen. 

 
Vanaf 23 januari 2021 geldt een 
avondklok (tot 28 april 4.30 uur): 
- Vanaf 31 maart geldt de avondklok 

vanaf 22.00u, tot 04.30u; 
- Uitzondering voor noodzakelijke 

redenen, zoals werk, 
onderwijs/examen, uitvaart, 
dringende zorg voor een ander, 
uzelf of een dier, calamiteit, 
buitenlandse reizen, alleen uitlaten 
van een hond; 

- Bij uitzonderingen is een formulier 
‘Eigen verklaring avondklok’ nodig, 
dit geldt niet voor een calamiteit of 
het uitlaten van een hond. 
Aanvullend geldt een 
werkgeversverklaring voor werk. 

- Het is niet toegestaan om tussen 
20:00 uur en 07:00 uur alcohol of 
softdrugs op zak te hebben of te 
nuttigen in de openbare ruimte. 

 
Vanaf 28 april: 
- Aanbeveling om thuis maximaal 2 

personen per dag te ontvangen, 
m.u.v. kinderen t/m 12 jaar 

 
Voor NRW geldt: 
 
- Bij privébijeenkomsten mogen 

alleen leden van twee huishoudens 
elkaar ontmoeten - maximaal vijf 
personen. Koppels, ongeacht de 
omstandigheden, worden als één 
huishouden gezien; 

- In geval van de Noodrem, moeten 
lokaal de contacten verder worden 
beperkt naar maximaal 1 persoon. 
Kinderen tot 14 jaar zijn 
uitgezonderd; 

- Privéfeestjes worden als 
onacceptabel bestempeld en zijn in 
het algemeen verboden; 

- Iedereen wordt opgeroepen niet op 
reis te gaan, ook niet voor een dag 
of voor een familiebezoek; 

- Er geldt geen alcoholverbod 
 
Voor Aachen geldt: 

- Max. 1 persoon van een ander 
huishouden mag op bezoek komen 

 
Voor België geldt:  
 
Mondmaskers: 
- Buiten: mondmaskers zijn niet 

verplicht tenzij op de drukke 
plaatsen die door de lokale 
overheden bepaald worden en 
in winkelstraten en markten;  

- Binnen: mondmaskers blijven 
verplicht (winkels, bioscopen, 
openbaar vervoer…); 

- In het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest: voor het hele 
grondgebied verplicht. 

 
Contact buiten:  
Tot 26 april geldt: 
- Samenscholingen worden 

beperkt tot maximaal 4 
personen (m.u.v. kinderen t/m 
12 jaar) 

Vanaf 26 april geldt:  
- Samenscholingen worden 

beperkt tot maximaal 10 
personen (m.u.v. kinderen t/m 
12 jaar) 

 
Avondklok 
Tot 8 mei (naar verwachting 
geldt): 
- Verbod om zich op de openbare 

ruimte te begeven tussen 
24.00u en 5.00u (dit geldt per 1 
maart ook in Wallonië en de 
Duitse taalgemeenschap, 
behalve voor essentiële, niet-
uitstelbare verplaatsingen, zoals 
onder meer dringende 
medische redenen, 
professionele verplaatsingen en 
woon-werk verkeer. 

Na 8 mei (naar verwachting 
geldt): 
- Einde avondklok, middernacht 

tot 5.00u samenscholingsverbod 
tot 3 personen of leden van 
zelfde huishouden.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/formulieren-avondklok
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- Maximaal 1 keer per dag op 
bezoek 

- Buiten maximaal met 2 
personen of 1 huishouden 

- Een huishouden heeft geen 
maximaal aantal personen 

- Geen avondklok 
- Het is niet toegestaan om tussen 

20:00 uur en 07:00 uur alcohol 
of softdrugs op zak te hebben of 
te nuttigen in de openbare 
ruimte. 

 

 
Contacten privé: 
Tot 8 mei (naar verwachting): 
- nauwe contacten worden 

beperkt tot max. 1 dezelfde 
persoon per 6 weken per lid van 
een huishouden, m.u.v. 
alleenstaanden: zij mogen max. 
2 personen 

- daarnaast mag occasioneel en 
kortstondig één persoon (met 
mondneusmasker) tegelijk een 
huis betreden; 

Vanaf 8 mei (naar verwachting) 
verwachting): 
- nauwe contacten worden 

beperkt tot 2 per huishouden 
 

18. Grenzen 
Het door de Europese Commissie voorgestelde inreisverbod geldt voor alle personen uit landen die geen lid zijn 
van de EU, de EFTA of Groot-Brittannië.  

 
Alle reizen die niet noodzakelijk zijn, 
worden sterk ontmoedigd.  
 
Tot en met 15 mei geldt een 
algemeen negatief reisadvies. 
Reismaatregelen worden herijkt, 
zodat deze in lijn liggen met de 
Europese Raadsaanbevelingen. Per 
15 mei is het streven om een 
wettelijke quarantaineplicht voor 
inkomende reizigers uit 
hoogrisicogebieden te introduceren. 
Het wetsvoorstel is aangeboden aan 
de Kamer. 
 
Inwoners van buurlanden wordt 
dringend verzocht niet naar 
Nederland te komen. België en 
Duitsland worden als risicogebieden 
aangemerkt. 
 
Bij terugkeer uit een risicogebied 
geldt een dringende aanbeveling tot 
quarantaine van ten hoogste 10 
dagen; deze quarantaine kan worden 
onderbroken voor noodzakelijke 
reisdoeleinden (bijvoorbeeld 

 
Alle reizen die niet noodzakelijk zijn, 
worden sterk ontmoedigd.  
 
Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen risicogebieden, bijzonder 
hoogrisicogebieden/hoogincidentie 
gebieden (>200/100.000/7 dagen in 
de afgelopen 2 weken) en 
virusvariantengebieden (significant 
hogere circulatie van virusvarianten 
dan in Duitsland). De verplichtingen 
en uitzonderingen zijn daaraan 
gerelateerd. Nederland is op 2 april 
door de Duitse Bund tot 
Hoogincidentie gebied verklaard. Op 
5 april om 00.01 uur trad de 
Allgemeinverfügung NRW in werking. 
België is geklassificeerd als 
risicogebied. 
 
In principe geldt in de 
Bondsrepubliek Duitsland het 
volgende: 
Inkomende reizigers ontvangen per 1 
maart een ‘Corona-sms’ van de Bund 
met een herinnering aan de regels.  
 

 
Vanaf 19 april geldt geen 
reisverbod op niet-essentiële 
reizen binnen de EU en Schengen 
meer, maar wel een negatief 
reisadvies voor niet-essentiële 
reizen. De onderstaande regels 
blijven onverminderd van kracht. 
 
PLF: Iedereen die per vliegtuig of 
boot in België aankomt, moet het 
online Public Health Passenger 
Locator Form (https://travel.info-
coronavirus.be/de/public-health-
passenger-locator-form) invullen. 
De ontvangen QR-code moet bij 
het inchecken worden getoond. 
 
Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen zakenreizen en 
privéreizen. Zakenreizigers met 
een certificaat van hun 
werkgever hoeven niet langer in 
quarantaine als dit uit hun PLF 
blijkt.  
 
Personen die met een ander 
vervoermiddel (bus, auto, trein, 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35808
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210404_av_hochinzidenzgebiete.pdf
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uitzonderlijk familiebezoek). Er 
wordt derhalve gewerkt aan een 
quarantaineplicht. 
 
Reizigers uit risicogebieden kunnen 
na 5 dagen quarantaine worden 
getest; als het testresultaat negatief 
is, wordt de quarantaine opgeheven. 
 
Bezoek (alleen voor DE en BE) aan 
een minnaar, echtgenoot, kind of 
ouder, grensarbeiders en 
grensschoolleerlingen zijn om deze 
redenen vrijgesteld van quarantaine 
thuis. 
 
Passagiers moeten uiterlijk 72 uur 
voor het instappen een negatieve 
PCR-testuitslag hebben voor alle 
vluchten, schepen en internationaal 
openbaar vervoer vanuit een 
hoogrisicogebied (binnen en buiten 
de EU) naar Nederland. Met de 
introductie van de quarantaineplicht 
wordt ook een testplicht voor 
reizigers per eigen vervoer beoogt. 
 
Vanaf 23 januari moeten reizigers uit 
hoogrisicogebieden door de lucht of 
over zee, naast de verplichte 
negatieve PCR-test, ook een negatief 
resultaat van een snelle test 
voorleggen. Deze snelle test mag 
niet ouder zijn dan 24 uur (wegens 
praktische problemen is de termijn 
van 4 naar 24 uur opgeschoven) op 
het moment van inscheping. Deze 
verplichting vervalt als de PCR-test 
maximaal 12 uur voor vertrek is 
afgenomen. 
 
Controles ter plaatse worden 
uitgevoerd bij aankomst, de 
vervoerder is verantwoordelijk.  
 
Uitzonderingen op de 
testverplichtingen gelden voor 
grensarbeiders en studenten, 
alsmede voor regionaal busvervoer 

Voor risicogebieden (België) geldt: 
 Personen die in de afgelopen 10 
dagen in een risicogebied zijn 
geweest, moeten zich voor aankomst  
registreren op Einreiseanmeldung.de 
(www.einreiseanmeldung.de). 
- Verder geldt voor reizigers uit 

risicogebieden, dat zij binnen 48 
uur na aankomst een negatief 
testresultaat moeten kunnen 
overhandigen aan de 
gezondheidsdienst. 

 
Uitzonderingen op de bovenstaande 
aanmeldplicht:  
- Doorreizen door Duitsland zonder 

overnachting; 
- Een bezoek van minder dan 24 uur 

vanuit of naar Nederland, België of 
Luxemburg; 

- Grensarbeiders en -studenten 
hoeven, indien van toepassing, 
maar 1 keer per week het formulier 
in te vullen.  

 
Uitzondering op bovenstaande 
testplicht, behalve voor reizigers per 
vliegtuig (die dienen altijd voor 
vertrek een negatieve test te tonen): 
- De situaties waarvoor een 

uitzondering op de aanmeldplicht 
geldt; 

- Voor de negatieve testplicht gelden 
verder nog de uitzonderingen voor 
grensarbeiders of -studenten, die 
minimaal een keer terugkeren; 

- Dringende bezoeken aan Duitsland 
van minder dan 72 uur (zoals 
mantelzorg en familiebezoek)  

- Grensoverschrijdend vervoer van 
personen en goederen.  

 
Voor hoogincidentgebied (Nederland 
met ingang van 5 april 00.01 uur) of 
virusmutatiegebied 
Hoofdregel:  
- Bovenstaande aanmeldplicht; 
- Vóór aankomst beschikken over 

een negatief testresultaat van een 

enz.) in België aankomen, 
moeten het PLF-formulier 
invullen als zij meer dan 48 uur in 
het buitenland hebben 
doorgebracht en langer dan 48 
uur in België willen blijven. 
Passagiers jonger dan 16 jaar 
kunnen reizen met het formulier 
voor begeleidende volwassenen, 
mits zij samen met de 
begeleidende volwassene reizen. 
 
Alle binnenkomers (zowel 
Belgische ingezetenen als niet-
Belgische ingezetenen) die langer 
dan 48 uur in een rode zone 
hebben verbleven, worden in 
quarantaine geplaatst.  
Voor inwoners van België is een 
PCR-test vereist op dag 1 en dag 
7; als het resultaat negatief is, 
kan de quarantaine na de 
zevende dag worden beëindigd.  
Niet-ingezetenen moeten een 
negatieve testuitslag hebben van 
niet meer dan 48 uur voor 
aankomst in België. Indien geen 
negatief testresultaat kan worden 
aangetoond, is quarantaine 
vereist. Testen is niet verplicht 
voor niet-ingezetenen; u kunt 
zich echter op dag 7 laten testen 
om de quarantaine te 
beëindigen. Kinderen jonger dan 
6 jaar hoeven niet te worden 
getest, maar moeten zich wel aan 
de quarantaine houden.  
 
Een uitzondering op deze 
quarantaineverplichting wordt 
gemaakt voor personen in 
kritische beroepen, studenten die 
een examen afleggen en 
personen die zich om 
werkgerelateerde redenen tot 4 
januari in een rode zone 
bevinden.  
Deze quarantaineverplichting 
geldt ook niet voor 

http://www.einreiseanmeldung.de/
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binnen een straal van 30 kilometer 
van de landsgrens.  
Transferpassagiers in de luchtvaart 
zijn uitgezonderd voor de sneltest. 
 
Vanaf 23 januari geldt er een 
algemeen verbod op vluchten en 
dokken voor reizen vanuit het VK, 
Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Vanaf 9 
maart geldt dit niet meer voor het 
VK.   
 
 
 
 
 
 
 

test niet ouder dan 48 uur en indien 
gevraagd voorleggen (m.u.v. 
kinderen onder de 6 jaar). 
Vervoerders dienen dit tevens te 
controleren.  

 
Uitzonderingen op de bovenstaande 
aanmeldplicht:  
- Doorreizen door Duitsland zonder 

overnachting; 
- Een bezoek van minder dan 24 uur 

vanuit of naar Nederland, België of 
Luxemburg; 

- Grensarbeiders en -studenten 
hoeven, indien van toepassing, 
maar 1 keer per week het formulier 
in te vullen.  

- Voor virusvariantengebieden geldt 
geen uitzondering. 

 
Uitzonderingen op de testplicht: 
- Uitgezonderd: reizigers uit 

hoogincidentiegebieden op 
doorreis, veiligheidsdiensten bij 
interventies en verblijf <72 uur voor 
transport en diplomaten; 

- Voor reizigers uit 
virusvariantengebieden gelden 
geen uitzonderingen.  

- Derhalve vervallen uitzonderingen 
voor grenspendelaren en kort 
verblijf: zij moeten voor aankomst 
een negatieve test en medische 
verklaring hebben.   

- Bij Allgemeinverfügung is bepaald 
voor hoogincidentiegebieden dat 
voor grensarbeiders en -studenten, 
alsook voor essentiële en frequente 
(minimaal 2 keer per week) 
bezoeken aan eerstegraads familie, 
echtgenoten, co-ouderschap, geldt 
dat zij een negatieve test voor 
aankomst van niet ouder dan 72 
uur (i.p.v. 48 uur) dienen te 
hebben. Zij kunnen de test ook op 
de werk- of studieplek afnemen, als 
deze dat aanbiedt (Duitse 
werkgevers zijn hiertoe wettelijk 
verplicht indien werknemers niet 

grensoverschrijdende reizen van 
korte duur: een verblijf van 
minder dan 48 uur in een rode 
zone of een verblijf van minder 
dan 48 uur in België. 
 
Een uitzondering geldt voor 
grensoverschrijdende 
schoolkinderen, 
grensoverschrijdend co-
ouderschap en grensarbeiders. 
Deze uitzondering houdt in dat zij 
niet telkens wanneer zij de grens 
oversteken een PLF moeten 
invullen, in quarantaine hoeven 
en opnieuw moeten worden 
getest wanneer zij België 
binnenkomen of naar hun land 
van verblijf terugkeren.  
 
De vrijstelling geldt niet voor 
incidentele reizen, zoals de 
buitenlandse student die alleen 
op zijn kamer in België verblijft. 
 
Voor reizigers uit het VK, Zuid-
Afrika en Zuid-Amerika geldt een 
algemene 
quarantaineverplichting van 10 
dagen, met tests op dag 1 en dag 
7. 

 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210404_av_hochinzidenzgebiete.pdf
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thuiswerken en ook scholen 
worden voorzien van testen). Bij 
wet is geregeld dat een 
aangewezen persoon binnen een 
bedrijf een medisch certificaat mag 
afgeven.  
Zij kunnen ook In NRW beroep doen 
op de wekelijkse Bürgertestung 
voor asymptomatische personen. 
Meer informatie over de 
testfaciliteiten is hier te vinden. 

- Personen die een minderjarige met 
de personenauto naar 
school/werkplaats/opleidingscentru
m brengen of afhalen en 
onmiddellijk terugkeren zijn tevens 
uitgezonderd. 

 
Voor NRW geldt: 
Naar aanleiding van een uitspraak 
van het Oberverwaltungsgericht van 
de deelstaat Noordrijn-Westfalen 
van 20 november is de NRW 
inreisverordening tegen de mutaties 
opnieuw ingevoerd. Dit stelt de 
quarantaineplicht vast. 
 
Risicogebied of 
hoogincidentiegebied: 
Voor personen die in de afgelopen 10 
dagen in een risicogebied (of 
hoogincidentiegebied) hebben 
verbleven geldt in principe een 
verplichte quarantaine bij aankomst 
van 10 dagen, tenzij een negatief 
testresultaat van niet ouder dan 48 
uur voor aankomst wordt voorgelegd 
(een sneltest is voldoende). Bij 
aankomst kan ook binnen 24 uur een 
test worden afgenomen, waarbij in 
de tussentijd een aanbeveling tot 
afzondering geldt. 
 
Uitgezonderd zijn: 
- Kort verblijf <24 uur; 
- Grensarbeiders en -studenten; 
- Verblijf <72 uur voor dringende 

redenen voor bezoek aan 

https://www.mags.nrw/coronavirus-teststrategie#karte-mit-teststationen
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eerstegraads familie, partner, 
transport of diplomaten. 

 
Virusvariantengebieden: 
Voor personen die in de afgelopen 10 
dagen in een virusvariantengebied is 
geweest geldt bij aankomst in NRW 
een directe quarantaineverplichting 
van 14 dagen. Deze kan niet worden 
verkort met een negatief 
testresultaat. De quarantaine eindigt 
automatisch zodra men NRW verlaat. 
 
Uitzonderingen: 
- Doorreizen, transport en medisch 

personeel zijn tot op zekere hoogte 
uitgezonderd.  

- Voor buurlanden zijn aanvullende 
uitzonderingen ingevoerd: 
grenspendelaren en grensgangers 
omwille van werk, opleiding of 
studie zijn uitgezonderd van 
quarantaine, mits dit dringend en 
noodzakelijk is. 

 

19. Grensoverschrijdende samenwerking  
 
Euregio Maas-Rijn 
EMRIC-partners stemmen regelmatig af over de gevolgen van de maatregelen en publiekscommunicatie.  
België-Nederland: de ministers van België en Nederland roepen gezamenlijk de bevolking op 
grensoverschrijdende bewegingen zoveel als mogelijk te beperken. 
Duitsland-Nederland: de ministers van Duitsland en Nederland roepen gezamenlijk de bevolking op 
grensoverschrijdende bewegingen zoveel als mogelijk te beperken. 
 
Europa: De Europese Commissie en het Europees Parlement werken aan coördinatie en harmonisatie binnen het 
gezondheidsbeleid van lidstaten. Europese landen zullen één norm hanteren voor de kleurcodering, die landen 
gebruiken om aan te geven hoe erg een land of regio besmet is. De 27 EU-lidstaten leveren hun eigen gegevens 
aan bij het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding (ECDC) in Stockholm. Die publiceert dan elke 
week een nieuwe kaart waarop de kleurcodes staan, zodat er geen verschillen meer zijn tussen de lidstaten. Op 
21 januari 2021 hebben de Europese leiders binnen de Raad over een gemeenschappelijk beleid ten aanzien van 
de nieuwe mutaties van Corona gesproken. Hierbij is afgesproken dat de grenzen niet gesloten moeten worden, 
maar maatregelen moeten worden getroffen tegen niet-noodzakelijk reisverkeer. Ook is een gemeenschappelijke 
aanbeveling tot het gebruik van sneltesten gekomen. De Europese Commissie heeft aanvullende aanbevelingen 
gedaan, die zijn opgenomen in de update van de Europese Raadsaanbeveling. 
De Europese Commissie heeft op 17 februari aan alle lidstaten een brief gestuurd, waarin ze oproept het beleid 
ten aanzien van reisbeperkingen, quarantaine en testen hieraan te conformeren en geen afwijkende obstakels op 
te werpen. Aanvullend hebben 6 lidstaten, waaronder Duitsland en België een extra brief ontvangen van de 
Commissie met het verzoek hun reisverboden of grenssluitingen op te heffen en binnen 10 dagen de Commissie 
verder in te lichten. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_195
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/announcements/letter-commissioners-johansson-and-reynders-addressed-eu-ministers-home-affairs-and-justice-travel_en
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Groen: < 25 per 100.000 inwoners (in de laatste twee weken) en minder dan 4 procent van de coronatesten is 
positief. 
Oranje: >25 < 50 per 100.000 inwoners en is het aantal positieve testen boven de 4 procent óf > 25 <150 ligt, 
maar het percentage positieve testen is lager dan 4 procent. 
Rood: > 50 positieve testen zijn en het percentage boven de 4 procent ligt. Wanneer er meer dan 150 
besmettingen per 100.000 inwoners zijn, wordt een gebied sowieso rood. 
 

20. Aan COVID-19 gerelateerde wet- en regelgeving 
 
Op 24 april is een tijdelijke wet in 
werking getreden. Deze wet treft 
een aantal voorzieningen die 
noodzakelijk zijn in verband met 
COVID-19. Zo regelt deze wet dat het 
opstellen van testamenten bij de 
notaris of jaarvergaderingen van 
rechtspersonen tijdelijk op afstand 
kunnen plaatsvinden.  

Op 1 december 2020 treedt de 
Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
in werking, ter vervanging van de 
huidige noodverordeningen. Deze 
wet moet de maatregelen tegen 
verspreiding van COVID-19 een 
stevigere juridische basis geven. De 
Tijdelijke wet kent een centrale 
sturing, maar sluit daarnaast aan bij 
de bestuurlijke verhoudingen die 
buiten crisissituaties gelden en 
voorziet in lokaal maatwerk. De wet 
geldt in beginsel voor drie maanden 
en kan indien nodig worden verlengd 
of tussentijds ingetrokken worden. 

Op basis van de Wet publieke 
gezondheid kunnen eveneens 
maatregelen getroffen worden, zo is 
het verplichte negatieve PCR-
testresultaat voor reizigers hierin 
verankerd. De Wet publieke 
gezondheid wordt in de maand 
januari/februari nog gewijzigd met 
een registratieplicht en 
quarantaineplicht voor inkomende 
reizigers uit risicogebieden. 

 
In de gehele Bondsrepubliek geldt:  
Op 25-03-2020 heeft de Bundestag 
ingestemd met wetgeving waardoor 
meer bevoegdheden aan het 
Gesundheitsministerium in Berlijn 
worden gegeven. Een voorbeeld 
hiervan is de beslaglegging op 
medicijnen en beschermde kleding, 
de Coronavirus-Schutzverordnung 
dat federale beschermings-
maatregelen voorschrijft. Op 15 
december is ook het Coronavirus-
Impfverordnung verschenen. Op 13 
januari 2021 geldt met de federale 
inreisverordening een negatieve 
testverplichting voor reizigers uit een 
risicogebied (Corona-
Einreiseverordnung). Met de op 8 
maart bijgewerkte Coronavirus-
Testverordnung wordt op federaal 
niveau de teststrategie vastgelegd. 
Hierin staat vastgelegd dat 
asymptomatische personen eenmaal 
per week een sneltest kunnen krijgen 
(ook niet-Duitse inwoners). 
Wetgeving op het gebied van Corona 
wordt op federaal niveau afgestemd. 
 
In NRW geldt: 
- Het deelstaatparlement NRW heeft 

op 14 april 2020 ingestemd met de 
Epidemie-Wet. Deze wet maakt in 
crisistijden aanpassingen van het 
deelstaatrecht mogelijk; 

- De CoronaSchutzVerordnung 
(CoronaSchVO) bevat de 
maatregelen tegen verspreiding van 
het virus en is voor het laatst op 5 
maart geactualiseerd (geldig van 8  

 
De regels ter bestrijding van 
Corona worden vastgelegd bij 
Ministerieel Besluit, gebaseerd 
op de wet civiele veiligheid. De 
laatste is van 28 oktober, 
gewijzigd op 26 maart 2021. 
Voor een stevigere en 
democratischere jurdische basis, 
heeft de Minister van 
Binnenlandse Zaken Verlinden 
een ontwerp voor een 
pandemiewet naar het parlement 
gestuurd. 
 
Op 31 maart heeft een Brusselse 
rechter geoordeeld dat een 
juridische basis voor de 
coronamaatregelen mist, nu per 
besluit wordt gehandeld. De 
rechter verplicht België binnen 30 
dagen een wettelijke basis te 
regelen. Hoger beroep is nog 
mogelijk.   
 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-TestV_mit_Begruendung_080321.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-TestV_mit_Begruendung_080321.pdf
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De wettelijke grondslag van de 
avondklok ligt in de Wet 
buitengewone bevoegdheden 
burgerlijk gezag, dat per Koninklijk 
Besluit is ingevoerd. Daarnaast is 
met spoed de Tijdelijke wet 
beperking vertoeven in de openlucht 
covid-19 aangenomen. 

tot 18 april 2021, bijgewerkt op 29 
maart - alsook een nieuwe versie 
vanaf 19 april tot 26 april; 

- De Corona-Test-und-
Quarantäneverordnung (van 11 tot 
21 april 2021): de grondslag voor 
het testbeleid en bepaalt 
automatisch wie in quarantaine 
moet; 

- De Corona-Einreiseverordnung 
regelt het grensverkeer, deze is 
voor het laatst bijgewerkt per 27 
maart en loopt tot en met 18 april. 

 

21. Lopende onderzoeken 
 
Binnen het Interreg gefinancierde PANDEMRIC-project lopen de volgende onderzoeken: 
 
- Outbreak Management 
- Legal consequences of cross border ambulance and IC-transports 
- An investigation into the possibilities for a permanent partnership between the hospitals in Dutch Limburg and 

the hospitals in the German region of Aachen and Limburg (Belgium) and Liège (Belgium). 
 
Projectpartners zijn: EMRIC-samenwerkingsverband (leadpartner), ITEM/Faculty of Law Universiteit Maastricht, 
Provincie Luik, EGTS Euregio Maas-Rijn, Duitstalige gemeenschap. 
 

 
 
 
 
Dit overzicht wordt regelmatig geüpdatet en daarvoor worden status updates van federale en nationale 
overheden en de volgende websites geraadpleegd: 

• https://ec.europa.eu  

• https://www.ecdc.europa.eu 

• https://www.who.int 

• https://www.rivm.nl 

• https://www.vrzl.nl 

• https://www.ggdzl.nl 

• https://www.bundesregierung.de  

• https://www.auswaertiges-amt.de 

• https://www.land.nrw/corona 

• https://rki.de 

• https://www.kreis-heinsberg.de 

• https://www.staedteregion-aachen.de  

• http://www.aachen.de 

• https://www.health.belgium.be 

• https://www.info-coronavirus.be 

• https://www.crisis-limburg.be 

 

https://ec.europa.eu/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.bundesregierung.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/
https://www.land.nrw/corona
https://rki.de/

