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De testplicht voor Nederlanders die naar Duitsland reizen zorgt voor
verwarring en verontwaardiging in de grensstreek. Sinds dinsdag moet
iedereen die naar Duitsland reist, zich vooraf op corona laten testen.
Dat komt omdat Nederland sinds zondag als risicogebied met veel
besmettingen geldt (Hochinzidenzgebiet).
Bij organisaties die zich met de Duits-Nederlandse betrekkingen en handel
bezighouden, regent het vragen, ook op Duitslandweb. 'Waar kun je je laten
testen', 'wat kost dat' en 'val ik onder de uitzonderingen', vragen veel mensen
zich af.
De regelingen zijn ingewikkeld, omdat een deel wordt bepaald door de
bondsregering en een deel door de deelstaten. De bondsregering heeft bepaald
dat iedereen een negatief testresultaat van hoogstens 48 uur oud moet kunnen
laten zien, uitgezonderd mensen die op doorreis zijn en goederentransporteurs.
Aanvullend heeft de deelstaat Noordrijn-Westfalen bepaald dat voor wie meerdere
keren per week voor werk of naaste familie naar Duitsland moet, een test van
maximaal 72 uur oud volstaat. Zo wil de deelstaat het grensoverschrijdende
woon-werkverkeer en familieleven ontzien.
Voor wie vaak de grens over moet, betekent de testplicht een ﬂinke kostenpost.
De gratis test van de GGD is hiervoor namelijk niet bedoeld en volgens dagblad
Tubantia ook niet geschikt.
Kranten in de grensstreek tekenden de afgelopen dagen de ergernissen op. Bij de
oogkliniek in Ahaus bijvoorbeeld, waar veel Nederlandse patiënten komen.
Maandag was het de medewerkers van de kliniek nog niet duidelijk of hun
Nederlandse klanten zonder test mogen komen, schrijft Tubantia. Inmiddels is
duidelijk dat voor medische ingrepen geen uitzondering wordt gemaakt op de
testplicht.
Actualiteitenprogramma EenVandaag ﬁlmde in grensdorp Dinxperlo. In het item
komt burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten, waar Dinxperlo onder valt, aan
het woord: "Mensen hier zijn gewend in beide landen een beetje te doen. Relaties,
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werk, sporten of bijvoorbeeld naar school gaan." Maar in de huidige situatie
roepen beide landen dringend op alleen voor echt noodzakelijke zaken de grens
over te gaan: "De deelstaatregering van Nedersaksen wijst er hier nog eens
nadrukkelijk op dat het reizen in risicogebied zonder geldige reden absoluut te
vermijden is en dat naast de test- en quarantaineplicht een plicht tot digitale
aanmelding geldt voor reizigers uit risicogebieden", schrijft Nedersaksen op zijn
website.
Het Dagblad van het Noorden sprak met een woordvoerder van de Bundespolizei
die liet weten dat de controles in de grensstreek worden uitgebreid. Wie geen
negatieve testuitslag kan laten zien, riskeert een ﬂinke boete.
Tankstations aan de Nederlandse kant van de grens kunnen juist proﬁteren van de
strenge reisregels. Regiokrant Tubantia citeert een ondernemer die voorspelt dat
er een prijzenoorlog komt tussen de tankstations om de klanten te lokken die
normaal in Duitsland gaan tanken. Maandag, op de laatste dag dat Nederlanders
zonder test in Duitsland konden tanken, stonden er lange rijen bij de tankstations
net over de grens, meldde onder meer de NOS.
Meer informatie over alle reisregels en andere coronamaatregelen in Duitsland is
te vinden in de Veelgestelde vragen op deze site.
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