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De redactie van Duitslandweb krijgt veel vragen over de
coronamaatregelen in Duitsland. Daarom een overzicht van de
belangrijkste maatregelen, dat steeds wordt aangevuld.
Ga direct naar:
Reizen naar en in Duitsland
Nederlands-Duits grensgebied
Reisregels per deelstaat
Transitverkeer door Duitsland
Nederlandse en Duitse reisadviezen voor andere landen
Coronamaatregelen in Duitsland
Coronavirus in Duitsland
Corona-crisisbeleid Duitsland
Info voor ondernemers en grenspendelaars
Vragen
Hoe zit het met reizen naar en in Duitsland?
- Inwoners van Nederland kunnen vanaf 15 juni weer op vakantie naar Duitsland.
Het is in Duitsland aan de deelstaten te bepalen welke regels ze daarvoor
opstellen. Zo laat Noordrijn-Westfalen al langer toeristen uit Europese landen toe,
maar geldt in Mecklenburg-Voorpommeren bijvoorbeeld een verbod op
dagtoerisme en zijn alleen toeristen toegestaan die van tevoren een overnachting
hebben geboekt. Ook zijn er verschillen tussen de deelstaten in hoe streng ze de
coronamaatregelen hanteren, bijvoorbeeld met hoeveel verschillende huishoudens
je samen mag zijn. Controleert u dus voor u naar Duitsland reist wat de regels en
de mogelijkheden in de verschillende deelstaten zijn. Zie het overzicht hieronder.
Houdt u er ook rekening mee dat in Duitsland mondkapjes verplicht zijn in winkels
en in het openbaar vervoer.
Omdat toeristische reizen weer worden toegestaan, hebben mensen uit Nederland
vanaf 15 juni geen zwaarwegende reden meer nodig om naar Duitsland te reizen.
Voor inwoners van andere Europese landen kunnen (tijdelijk) andere reisregels
gelden. Zie voor meer info de website van het Duitse ministerie van Binnenlandse
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Zaken en van de Bundespolizei
- De Nederlandse regering geeft sinds 15 juni een geel reisadvies voor
verschillende Europese landen, waaronder Duitsland. Dat betekent dat
vakantiereizen mogelijk zijn, maar dat mensen moeten letten op de risico's. Lees
meer op de site nederlandwereldwijd.nl en lees meer over de kleurcodes
De reisbeperkingen naar Duitsland werden op 16 maart ingevoerd, aan het begin
van de coronacrisis. Vakantiereizen werden toen verboden (lees meer hier).
Nederland voerde op 18 maart code oranje in voor Duitsland: alleen noodzakelijke
reizen, geen vakantiereizen. Dat is dus sinds 15 juni veranderd.
- Voor mensen in Duitsland is de reiswaarschuwing voor alle niet-noodzakelijke en
toeristische reizen naar het buitenland op 15 juni komen te vervallen voor de
meeste Europese landen. De waarschuwing wordt dan vervangen door
reisadviezen voor de 26 EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk, IJsland,
Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland - al kan voor sommige Europese landen
(tijdelijk) een uitzondering gelden. Dat maakte minister Maas van Buitenlandse
Zaken op 3 juni bekend. Maas gaf wel aan dat reizen naar een land waar
quarantaine-maatregelen van kracht zijn, wordt afgeraden. Lees meer bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken
Zie voor updates over reizen naar en vanuit Duitsland de site van het Duitse
ministerie van Buitenlandse Zaken
In Duitsland gelden, net als in Nederland, regels voor autorijden, bijvoorbeeld met
hoeveel personen je in een auto mag zitten. Volgens de ADAC, het Duitse
equivalent van de ANWB, mogen mensen inmiddels met personen uit één ander
huishouden samen in een auto rijden. Maar de regels kunnen per deelstaat
verschillen. Informeer bij de deelstaat waar u eventueel met de auto wil rijden,
welke regels en uitzonderingen er gelden.
Zie ook deze video van Nedubex (van 27-5-2020) waarin in het Nederlands wordt
uitgelegd wat in Duitsland de regels voor collega's die samen in een auto
rijden zijn.
Welke regels gelden in het Nederlands-Duitse grensgebied?
De grens tussen Nederland en Duitsland is nooit oﬃcieel gesloten, maar door de
coronacrisis zijn de afgelopen maanden verschillende reisbeperkingen van kracht
geweest. Zo zijn lange tijd toeristische overnachtingen in Duitsland verboden
geweest - die zijn per 15 juni weer toegestaan. Mensen die geen Duits
staatsburgerschap hebben of niet in Duitsland wonen, hadden de afgelopen weken
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een zwaarwegende reden nodig om naar of door Duitsland reizen. Dat is per 15
juni komen te vervallen.
Tussen 10 april en midden/eind mei (afhankelijk van de deelstaat) golden
quarantainemaatregelen voor reizigers naar Duitsland. De meeste mensen die
vanuit een ander land Duitsland binnenkwamen, moesten eerst twee weken in
quarantaine. Wie voor werk de grens over moest, was van de quarantaine-regel
uitgezonderd, net als goederenverkeer en transitverkeer. De verschillende
deelstaten maakten elk hun eigen uitzonderingen op de quarantaineregel.
Inmiddels is de quarantaineregel grotendeels aangepast. Mensen die vanuit een
risicogebied Duitsland binnenkomen, moeten zich verplicht, kosteloos, laten
testen (update 10 augustus). Dit kan op de vliegvelden. Zie voor meer informatie
de website van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.
De deelstaten bepalen hun eigen quarantaineverordeningen, dus controleert u,
voor u vanuit een ander land dan Nederland Duitsland binnenkomt, wat de regels
zijn in de deelstaat waar u heen wilt. Zie voor meer informatie het een overzicht
van de regels per deelstaat hieronder
Nederland heeft geen grenscontroles ingevoerd, al werd, als dat bijvoorbeeld door
drukte nodig bleek, bij sommige grensovergangen wel gecontroleerd. De NOS
meldde dat in het paasweekeinde de Nederlandse marechaussee bij de grens
stond om Duitse recreanten te ontmoedigen in te reizen. Vlak voor Pinksteren riep
premier Rutte Duitsers op alleen naar Nederland te komen als ze een reis hadden
geboekt en niet op de bonnefooi voor een dagje. Lees meer over het Nederlandse
beleid bij de rijksoverheid en Nederlandwereldwijd
Om het beleid over het grensverkeer tussen Nederland, Duitsland en België beter
af te stemmen, is er sinds 21 maart de Cross-Border Task Force Corona. De task
force moet ervoor zorgen dat de drie landen hun crisismanagement beter
organiseren en meer informatie uitwisselen. Het gaat daarbij niet alleen om
grensverkeer, maar ook om de beschikbaarheid van IC-bedden. Tussen maart en
eind mei is onder meer een waarschuwingssysteem ontwikkeld en heeft de
informatievoorziening mensen ervan weerhouden om de grens over te gaan, liet
minister-president van Noordrijn-Westfalen Laschet weten. Ook is er overlegd over
uitkeringen en belastingkwesties in de grensstreek. Lees meer op
Duitslandweb en op de site van de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Welke reisregels gelden in de verschillende deelstaten?
De deelstaten bepalen voor een groot deel hun eigen reisregels. Daarom kan per
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deelstaat verschillen wat voor toeristen is toegestaan. In onderstaand overzicht
vindt u de regels per deelstaat:
Reisinformatie per deelstaat:
Baden-Württemberg:
Reisverordening en overzicht corona-info
Beieren:
Reisverordening en overzicht corona-info
Berlijn:
Reisverordening (Teil 6) en meer corona-info
Brandenburg:
Reisverordening en overzicht corona-info
Bremen:
Reisverodening en overzicht corona-info
Hamburg:
Reisverordening (Teil 10A) en meer corona-info
Hessen:
Reisverordening en overzicht corona-info
Mecklenburg-Voorpommeren:
Reisverordening en overzicht corona-info

Nedersaksen:
Reisverordening en overzicht corona-info
Noordrijn-Westfalen
Reisverordening en overzicht corona-info
Rijnland-Palts:
Reisverordening en overzicht corona-info
Saarland:
Reisverordening en overzicht corona-info
Saksen:
Reisverordening en overzicht corona-info
Saksen-Anhalt:
Reisverordening en overzicht corona-info
Sleeswijk-Holstein:
Reisverordening en overzicht corona-info
Thüringen:
Reisverordening en overzicht corona-info

Op 6 mei heeft de bondsregering bepaald dat de deelstaten zelf mogen bepalen of
ze toeristische overnachtingen stapsgewijs weer toestaan. Ze moeten zich dan
wel aan srenge voorwaarden houden. Een overzicht van de reisregelingen per
deelstaat vindt u ook op de website van de Bundesregierung
Bij speciﬁeke vragen over mogelijkheden en uitzonderingen in de verschillende
deelstaten kunt u het best contact opnemen met de betreﬀende deelstaat,
gemeente of met het plaatselijke Gesundheitsamt. Zij kunnen in bepaalde
omstandigheden extra uitzonderingen verlenen. Zie hier voor adressen en info
van de Gesundheitsämter
In welke gevallen kun je vanuit of naar een ander EU-land door Duitsland reizen?
Europese burgers of mensen met een verblijfsvergunning in een EU-land mogen
door Duitsland naar huis reizen. De grensovergangen met Oostenrijk, Zwitserland,
Denemarken, Frankrijk en Luxemburg, die op 16 maart werden gesloten, zijn sinds
15 juni allemaal weer open. Mensen uit deze landen en uit Italië hebben geen
zwaarwegende reden meer nodig om naar of door Duitsland te reizen. Zie voor
meer informatie de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
de Bundespolizei
Wilt u via Duitsland naar een ander land reizen, kijk dan op de website van de
Bundespolizei wat de regels en de mogelijkheden zijn. Voor vragen hierover kunt
u zich tot de Bundespolizei (formulier op de website) wenden. De redactie van
Duitslandweb kan speciﬁeke vragen over deze reismogelijkheden niet
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beantwoorden.
Zie voor meer informatie over reizen naar Zweden ook Nederland
wereldwijd (website van alle Nederlandse ambassades wereldwijd) en de website
van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken
Uiteindelijk bepaalt de controlerende politie ter plaatse of u uw reis mag
voortzetten, heeft zowel het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken (BMI) als
de Bundespolizei op navraag van Duitslandweb laten weten.
Waar vind ik de Nederlandse en Duitse reisadviezen voor andere landen?
Reisadviezen per land vindt u op Nederland wereldwijd (website van alle
Nederlandse ambassades wereldwijd) en op de website van het Duitse ministerie
van Buitenlandse Zaken. De informatie op deze websites wordt steeds
geactualiseerd.
Welke coronamaatregelen gelden in Duitsland?
De Duitse deelstaten bepalen normaal gesproken grotendeels hun eigen
gezondheidsbeleid (zie meer daarover hieronder). Daarom verschillen de
maatregelen soms per deelstaat. Sinds het begin van de coronacrisis overleggen
de regering en de deelstaten regelmatig met elkaar om het coronabeleid zoveel
mogelijk gelijk te trekken.
In Duitsland moeten mensen die niet tot het hetzelfde huishouden behoren 1,5
meter afstand tot elkaar houden. Mondkapjes zijn in winkels en in het openbaar
vervoer verplicht. Dit worden ook wel de AHA-regels genoemd: Abstand (1,5 meter
afstand) - Hygiene (handen wassen) - Alltagsmasken (mondkapjes). Grote
evenementen blijven tot en met eind oktober verboden. Lees meer op de website
van de bondsregering
Veel andere regels verschillen per deelstaat, bijvoorbeeld met hoeveel
verschillende huishoudens je samen mag zijn. Controleert u voor u naar Duitsland
gaat, wat de coronamaatregelen in de deelstaat zijn waar u verblijft. Zie het
overzicht hierboven
Duitsland nam aan het begin van de coronacrisis strenge maatregelen (zie hier en
hier). Zo werden scholen, winkels (uitgezonderd winkels die in dagelijkse
behoeften voorzien), musea, theaters en horeca gesloten. Vakmensen zoals
loodgieters of monteurs mochten wel blijven werken. Er kwamen strenge
contactbeperkende maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand. Ook veel
bijeenkomsten werden verboden en veel openbare gelegenheden gesloten.
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Vanaf eind april werden de maatregelen in verschillende fases versoepeld. Zo
mochten scholen, winkels en horeca stapsgewijs weer open, al blijven de
afstandsregels gelden. Per 15 juni zijn vakanties in Duitsland ook weer
toegestaan.
Deelstaten mogen zelf bepalen hoe ze de versoepelingen uitvoeren. De
coronamaatregelen kunnen dus per deelstaat verschillen. Wel is afgesproken dat
een deelstaat moet ingrijpen als het aantal nieuwe besmettingen boven de 50 per
100.000 inwoners komt. Lees meer over de versoepelingen die op 6 mei zijn
afgesproken op Duitslandweb en bij de Bundesregierung
Informatie over speciﬁeke Bundesländer, steden of evenementen vindt u op de
websites van de betreﬀende deelstaat, stad, regio of het betreﬀende evenement.
De coronamaatregelen in Duitsland zijn er net als in Nederland op gericht
zoveel mogelijk sociale contacten te vermijden.
Waar vind ik informatie over het coronavirus en de verspreiding ervan in
Duitsland?
Het Robert Koch Institut - het Duitse RIVM - geeft dagelijks updates, ook in het
Engels, over de stand van zaken rond het coronavirus in Duitsland. Ook geeft het
RKI informatie over het aantal besmettingen in Duitsland (per regio), als tabel en
als kaart. Leest u ook de FAQs van het RKI.
De Amerikaanse Johns Hopkins University (JHU) houdt wereldwijde coronacijfers
bij. De getallen voor Duitsland zijn daar steeds iets hoger dan bij het RKI omdat
de JHU ook gevallen meetelt die bekend zijn bij lokale of regionale autoriteiten,
maar nog niet aan het RKI zijn doorgegeven. Bekijk de cijfers van de JHU
Hoe is het corona-crisisbeleid in Duitsland georganiseerd?
Het Duitse beleid is erop gericht verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk
in te dammen om te voorkomen dat het gezondheidssysteem overbelast raakt. In
een tv-toespraak op woensdag 18 maart lichtte Merkel de Duitse maatregelen toe.
Ze noemde de coronacrisis de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog
en riep de Duitsers op tot discipline en solidariteit. Bekijk de toespraak
In Duitsland bepalen de deelstaten in belangrijke mate hun eigen
gezondheidsbeleid. De bondsregering kan maatregelen daarom niet zomaar
opleggen, maar is van hun medewerking afhankelijk. Daarom verschilde het beleid
met het sluiten van scholen, theaters, musea, cafés, sportclubs, restaurants etc.
en het afgelasten van evenementen aan het begin van de coronacrisis per
deelstaat. Ook de uitvoering en de handhaving van de landelijk afgesproken
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maatregelen verschilt per deelstaat. Wel is er steeds nauw overleg tussen de
deelstaten en de bondsregering. Lees hierboven meer over de verschillende
maatregelen en versoepelingen
Eind februari is een speciaal crisisteam ingericht bij de ministeries van
Gezondheid en Binnenlandse Zaken. De ministers Spahn (Gezondheid, CDU) en
Seehofer (Binnenlandse Zaken, CSU) coördineren het team en geven regelmatig
persconferenties. Zij werken nauw samen met het Robert Koch Institut (RKI) - het
Duitse RIVM - en met de deelstaten. Kanselier Merkel licht belangrijke nieuwe
maatregelen toe. De bondsregering baseert haar crisisbeleid op de adviezen van
wetenschappers, aldus Merkel. Daarom zat aan het begin van de crisis bij de
de persconferenties vaak ook directeur Lothar Wieler van het RKI aan tafel.
Vanaf het begin van de coronacrisis is Duitsland uitgebreid op het virus gaan
testen. Er zijn veel laagdrempelige testlocaties ingericht. Iedereen die besmet is
met het virus moet twee weken in quarantaine. Het is strafbaar als je dat niet
doet. De Gesundheitsämter - de Duitse GGD’s - hebben het
contactonderzoek verrassend snel opgeschaald. Zogenoemde containmentscouts gaan na met wie geïnfecteerden contact hebben gehad, zodat ook die
mensen in quarantaine kunnen. De Corona-Warn-App, die op 16 juni werd
gelanceerd, ondersteunt het contactonderzoek. De app waarschuwt contacten
automatisch.
Waar vind ik als ondernemer of grenspendelaar informatie?
Bent u ondernemer en wilt u meer informatie over de situatie voor bedrijven in
Duitsland, zie dan ook de website van de Deutsche Industrie und
Handelskammertag DIHK. De Duits-Nederlandse Kamer van Koophandel heeft
informatie over de situatie in Nederland voor Duitse ondernemers op een rij gezet.
Informatie voor grenspendelaars vindt u op de website grenzinfo.eu,
gespeciﬁceerd voor Nederland, Duitsland en België. Op deze site kunt u ook een
pendelkaart (Pendlerbescheinigung) van de Duitse federale politie downloaden.
Hebt u als ondernemer een opdracht in Duitsland of begint u met een opdracht in
Duitsland, dan geeft Nedubex hierover advies.
Vragen
De redactie van Duitslandweb kan helaas het grote aantal vragen op deze pagina
niet meer beantwoorden. Heeft u een vraag? Controleer of het antwoord op deze
pagina te vinden is. Zo niet, stuurt u dan een e-mail naar het consulaat-generaal
van de Duitse ambassade in Amsterdam: info [at] amsterdam.diplo.de
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