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Verdere versoepelingen 
 

De huidige coronavariant is minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona op de IC wordt  
opgenomen, blijft beperkt. Daarom wordt er verder versoepeld, per direct en per 23 maart.  

Let wel: corona is niet weg. Respecteer elkaars keuzes, bijvoorbeeld als iemand een  
mondkapje draagt op een plek waar je het zelf niet zou doen. 

15 maart 2022

Zorg voor voldoende  
frisse lucht.

Haal een vaccin,  
booster- of herhaalprik. 

Was vaak je handen. Hoest en nies in  
je elleboog.

Klachten? Blijf thuis  
en doe een test.

Bekijk de toegankelijke  
versie op: 

rijksoverheid.nl 

Adviezen om besmetting te voorkomen: 

Thuiswerken

Het thuiswerkadvies vervalt. 
Hybride werken (combinatie thuis 
en kantoor) wordt wel gestimuleerd.

Reizen

Per 23 maart geldt:  
Reizen vanuit een land binnen 
EU/Schengen: test-, herstel-, of 
vaccinatiebewijs vervalt. Geen 
inreismaatregelen*  
Reizen vanuit een land buiten 
EU/Schengen: 
• Voor EU-burgers: testbewijs 

vervalt, geen inreismaatregelen* 
• Voor niet-EU burgers: testbewijs 

vervalt, EU-inreisverbod blijft in 
stand (er zijn uitzonderingen). 

 
Zelftestadvies: direct na aankomst 
in Nederland en op dag 5.  
 

* Gezondheidsverklaring voor inreizen is nog 
steeds van kracht.

Mondkapjes

Mondkapjesplicht in en rond het 
OV vervalt per 23 maart.  Dit wordt 
een advies. 

 
Het blijft verstandig om een 
mondkapje te dragen op plekken 
waar het druk is. 

 
Mondkapjes blijven verplicht op 
luchthavens na security en in 
vliegtuigen.  

Coronatoegangsbewijs

Het tonen van het corona -
toegangsbewijs-1G (Testen voor 
Toegang) vervalt per 23 maart op 
alle locaties.  

 
In verschillende Europese landen is 
een QR-code nog wel nodig voor 
bijvoorbeeld bezoek aan horeca. 

Testen, isolatie en quarantaine

Klachten? Blijf thuis en doe een 
(zelf)test.  

 
Tweemaal per week preventief 
zelftesten in het onderwijs vervalt. 

 
Positief getest? Ga minimaal 5 dagen 
in isolatie. 

 
In contact geweest met een  
besmet persoon? Er kan een 
quarantaine-advies gelden.  
Doe de quarantainecheck op 
quarantainecheck.rijksoverheid.nl . 


