
 

Informatieblad over de onderwerpen 

2Gplus, testcertificaat en uitzonderingen op het 

testcertificaat 

 

Waar is 2Gplus van toepassing? 

- Samen binnen sporten 

Geldt ook voor gelijktijdige sportbeoefening in dezelfde ruimte, zoals in een sportzaal, en niet alleen 

voor teamsporten. 

- Overdekte zwembaden en wellness 

Gebruik van overdekte zwembaden, wellnessfaciliteiten (bv. sauna's, zonnestudio's, thermale baden) 

en vergelijkbare recreatievoorzieningen waar tijdens het gebruik geen masker mag worden 

gedragen; 

- Gastronomie 

Niet van toepassing indien enkel voedsel en dranken worden opgehaald; 

- Muziek 

Samen zingen of andere artistieke activiteiten (b.v. samen blaasinstrumenten bespelen), indien geen 

masker wordt gedragen; 

- Vieringen 

Privéfeesten met dans, zonder dat dansen het hoofddoel is, alsmede carnaval en soortgelijke 

traditionele evenementen; 

- Seksuele diensten 

 

Wat is er nodig voor toegang? 

- Immunisatie (door vaccinatie of herstel - d.w.z. 2G) en bovendien 

- Test met negatief resultaat of een vrijstelling van verplichte testen (2Gplus). 

- Bovendien moeten personen van 16 jaar en ouder een officieel identiteitsbewijs overleggen, 

zodat de gegevens kunnen worden vergeleken. 

 

Voor kinderen en jongeren onder de 16 jaar volstaat het dat zij hun identiteit bewijzen aan de hand 

van een verklaring en een identiteitsbewijs van hun ouders, een studentenkaart of iets soortgelijks. 

  

 

 



 

Hoe voldoe ik aan de extra vereisten voor 2Gplus? 

Naast volledige immunisatie is in het algemeen een negatief testcertificaat vereist of - indien 

aangeboden door de respectieve verantwoordelijke persoon - een test onder toezicht ter plaatse. 

Wanneer is er sprake van vrijstelling van verplichte tests? 

Van verplichte testing zijn vrijgesteld 

1. personen die volledig gevaccineerd zijn (d.w.z. altijd twee keer gevaccineerd, met inbegrip van de 

vaccinaties van Johnson & Johnson) en daarna een extra vaccinatiedosis hebben gekregen (de 

zogenaamde "boostervaccinatie"), 

2. personen die een infectie hebben doorgemaakt en daarvoor of daarna ten minste één vaccinatie 

hebben gekregen, 

3. personen die volledig zijn gevaccineerd in de eerste 90 dagen na de tweede vaccinatie (maar niet 

eerder dan 14 dagen na de tweede vaccinatie, aangezien deze dan pas volledig is), de zogenaamde 

"vers gevaccineerden" en 

4. personen die in het bezit zijn van een herstellingscertificaat en die een positieve PCR-test hebben 

ondergaan die ten minste 27 dagen maar niet meer dan 90 dagen oud is, de zogenaamde "pas 

herstelde personen". 

 

Wat moet ik controleren? 

1. Worden gasten of bezoekers beschouwd als "gevaccineerde personen"? 

Gevaccineerde personen zijn degenen die 

- tweemaal met een mRNA-vaccin (Biontech of Moderna) of 

- twee keer met het vaccin van AstraZeneca, of 

- eenmaal met het AstraZeneca-vaccin en eenmaal met een mRNA-vaccin, of 

- eenmaal met het Johnson & Johnson-vaccin en nog een keer met een mRNA-vaccin 

- voor of na de genezing ten minste eenmaal zijn ingeënt met een van de bovengenoemde vaccins… 

zijn ingeënt. 

Opmerkingen: Het bewijs van inenting wordt geleverd door een vaccinatiebewijs voor de 

desbetreffende vaccinaties, hetzij digitaal op een mobiele telefoon (als alternatief door een 

vaccinatiekaart met de QR-code), hetzij "analoog" door een vaccinatiekaart; 

Het bewijs van terugvinding wordt geleverd door het zogenaamde terugvindingscertificaat of PCR-

testbewijs. 

 

Alternatief 1: Heeft de persoon al een herhalingsvaccinatie gehad? 

Het vaccinatiebewijs bevestigt een overeenkomstige verdere vaccinatie. 



 

"Vuistregel”: drie vaccinaties zijn nodig. 

Alternatief 2: Heeft de persoon naast de vaccinatie een infectie opgelopen? 

De positieve PCR-test of het bewijs van genezing geeft hierover informatie. De infectie kan voor of na 

de vaccinatie plaatsvinden; zij kan ook tussen twee vaccinaties plaatsvinden. 

Alternatief 3: Is de persoon "vers gevaccineerd"? 

Het vaccinatiebewijs bevat informatie hierover. Het moet gaan om een volledige vaccinatie, d.w.z. 

twee vaccinatiedoses en de tweede vaccinatie moet ten minste 14 dagen maar minder dan 90 dagen 

oud zijn. 

Alternatief 4: Is de persoon "onlangs hersteld"? 

Dit wordt aangegeven door de positieve PCR-test of het herstellingscertificaat, dat ten minste 27 

maar minder dan 90 dagen oud moet zijn. 

Opmerking: Indien niet aan de alternatieven 1 tot en met 4 wordt voldaan, is naast de vaccinatie 

altijd een negatief testbewijs voor 2Gplus vereist. 

 

Wat zijn de speciale gevallen? 

1. schoolkinderen: 

- Tot en met 15 jaar worden "automatisch" als geïmmuniseerd beschouwd en ook getest. Er is geen 

bewijs vereist, behalve een bewijs van leeftijd, indien van toepassing. 

- Vanaf de leeftijd van 16 jaar is een bewijs van 2G vereist (gevaccineerd of hersteld). Het voor 

2Gplus vereiste negatieve testbewijs kan worden vervangen door een bewijs van de school van 

aansluiting bij een school en deelname aan schoolonderzoek. 

 

2. personen met vaccinatiebelemmeringen: 

- Personen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden en een overeenkomstig 

certificaat hebben, behoeven geen bewijs van 2G, maar wel een negatief bewijs van test. 

 

Waarvoor kan de Corona Warning App of de CovPassCheck 

App worden gebruikt? 

- De Corona Warning app toont een QR-code die kan worden gescand met de CovPassCheck app. De 

CovPassCheck-app geeft op betrouwbare wijze aan of een volledige inenting is gegeven. 

Of er ook een herhalingsvaccinatie is gegeven, kan (momenteel) niet altijd met de app worden 

weergegeven. In dit geval is een extra controle van de certificaten in de Corona Warning app 

noodzakelijk. 

- Bovendien laat de Corona Warning App onder "Certificates" zien hoeveel certificaten er aanwezig 

zijn (bijv. 3 van de 3). 



 

 

Wanneer drie van de drie certificaten worden weergegeven, kan worden aangenomen dat er sprake 

is van een booster (d.w.z.: geen aanvullende test vereist). 

In de andere gevallen moet worden nagegaan of er een bewijs van herstel is en hoe lang geleden de 

volledige vaccinatie of het herstel heeft plaatsgevonden. 

Opmerking: Dit overzicht is bedoeld om de belangrijkste vragen over 2Gplus te beantwoorden, maar 

pretendeert niet volledig te zijn. Alle toepasselijke voorschriften zijn te vinden in de thans geldende 

Corona-beschermingsverordening (www.mags.nrw). 

 

Status: 16 januari 2022 

www.mags.nrw

