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Het Robert Koch Instituut RKI, het Duitse equivalent van het RIVM,
heeft Nederland op de lijst van Hochinzidenzgebiete gezet, gebieden
waar veel coronabesmettingen voorkomen. Dat betekent dat reizigers
uit Nederland vanaf dinsdag een negatieve test bij zich moeten
hebben als ze naar Duitsland reizen. (Geactualiseerd/aangevuld op 8
april 2021)
Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken vermeldt op zijn site dat Nederland
vanaf dinsdag 6 april geldt als gebied met een bijzonder hoog infectierisico
(Hochinzidenzgebiet). Het aantal besmettingen in Nederland overschrijdt de door
Duitsland aangehouden grens van 200 per 100.000 inwoners per zeven dagen (7Tage-Inzidenz).
Reizigers uit Nederland moeten daarom vanaf dinsdag een negatieve coronatest
bij zich hebben als ze Duitsland binnen komen, die niet ouder mag zijn dan 48
uuren moet zijn afgenomen door bevoegd personeel. Dit geldt in de aan
Nederland grenzende deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen ook voor het
zogenoemde klein grensverkeer (mensen die korter dan 24 uur in Duitsland
blijven. Zie voor de regels van de overige deelstaten ons overzicht van de Duitse
reisregels). De test moet op navraag aan bevoegde instanties kunnen worden
getoond. Lees meer bij het RKI en bij het Duitse ministerie van Buitenlandse
Zaken
Lees op de site van het RKI waar tests aan moeten voldoen
Uitzonderingen op de testplicht gelden voor transitverkeer en transporteurs die
minder dan 72 uur in Duitsland blijven.
Mensen die voor werk of studie in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen moeten
zijn, of er een partner, ouders of kinderen bezoeken, moeten ook een negatieve
test bij zich hebben. Als ze meerdere keren per week de grens moeten
oversteken, is hun test 72 uur geldig. In Noordrijn-Westfalen en in Nedersaksen
bijvoorbeeld komt het er op neer dat werkenden over de grens twee keer per
week moeten worden getest. Dat geldt ook voor mensen die meer dan twee keer
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per week de grens over steken om een ouder of kind of een partner te bezoeken.
Voor hen mag de test dus 72 uur oud zijn in plaats van 48 uur. Grenspendelaars
mogen ook direct na aankomst, bijvoorbeeld op hun werkplek, worden
getest. Lees ook de verordening voor Hochinzidenzgebiete van NRW en
het persbericht van Nedersaksen
Of mensen zich aan de testplicht houden, controleert de politie steekproefsgewijs,
laat de deelstaat NRW op zijn site weten. Persbericht Noordrijn-Westfalen in het
Nederlands (pdf)
Het is in Duitsland aan de deelstaten de reis-, quarantaine- en testregels uit te
voeren. Zij kunnen daarop hun eigen uitzonderingen maken. Lees in ons overzicht
van veelgestelde vragen over de reisregels van de verschillende deelstaten
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