Duitse Corona bepalingen voor grensgangers uit NL naar Duitsland vanaf 6 april 2021
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Voor grensgangers/grensarbeiders, bedrijven en privépersonen uit Nederland, zijn er vanaf 6
april 2021 nieuwe bepalingen in Duitsland.
Sinds 4 april 2021 geldt Nederland als “Hochinzidenzgebiet” met betrekking tot Corona.
Vanaf 6 april 2021 zijn er volgende voorwaarden van toepassing:
1. Meenemen van een negatief testresultaat
Voor grensgangers (“Grenzgänger”), die beroepshalve naar Duitsland willen reizen, is
momenteel een negatief Corona-test-resultaat nodig, dat niet ouder mag zijn dan 72 uur.
Toegestaan zijn hier alleen testresultaten in het Engels, Duits of het Frans.
Uitzondering op bovenstaande testverplichting geldt alleen voor transporteurs en personen
op doorreis.
De negatieve testresultaten moeten grensgangers reeds tijdens de autorit meenemen. Het
mag op papier of digitaal (bijv. middels een digitale kopie van het formulier op de mobiele
telefoon).
De test kan ook meteen na het binnenrijden afgenomen worden, bijvoorbeeld
overeenkomstig de website van de overheid in Nordrhein-Westfalen op de werkplaats of in
een Duits testcentrum onmiddellijk na aankomst.
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/testpflicht-fuer-einreisende-aus-den-niederlandennordrhein-westfalen-setzt
De overige deelstaten hebeen dezelfde instructies ontvangen en houden voor zover
herkenbaar dezelfde standaards aan als NRW. Een taskforce zal in de komende
dagen/weken de concrete voorwaarden voor alle deelstaten verder uitwerken.
De wettelijke voorwaarden voor het concreet testen en het opstellen van negatieve
testresultaten door bedrijven, bijv. door de werkgever, zijn tot nu toe in Duitsland helaas nog
niet sluitend c.q. voldoende duidelijk bepaald, zodat grensoverschrijdende bedrijven op dit
moment een grote rechtsonzekerheid tegemoetzien.
Alle tests zijn toegestaan, zowel PCR-tests alsook PoC “Schnelltests”. Deze PoC
“Schnelltest” duren gewoon minder lang (ong. 15 minuten) en zijn in Duitsland vaak
goedkoper.

Echter mag niet iedereen de testen uitvoeren. Toegestaan zijn alleen tests uitgevoerd c.q.
gecontroleerd door “vakkundige” personen. De voorwaarden voor deze tests worden onder
meer bepaald op de website van het Duitse “Robert Koch-Institut”.
Steekproefsgewijs zullen Duitse politie ambtenaren aan de grens controleren of een
grensganger over een negatief testresultaat beschikt.

2. Verplichting het verblijf online vooraf aan te melden
Vanaf 6 april 2021 dienen personen dienovereenkomstig hun verblijf in Duitsland vooraf aan
te melden onder:
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
Deze verplichting is niet van toepassing voor personen die minder dan 24 uren in Duitsland
gaan verblijven.

Deze verplichting geldt ook niet voor personen op doorreis, evenals voor transporteurs.

3. Schriftelijke bevestiging door de werkgever, dat iemand grensganger is
Tevens heeft de grensganger nog een schriftelijke bevestiging van de werkgever nodig, dat
hij of zij grensganger is. Dit geldt uiterlijk vanaf 7 april 2021.
De concrete (ook economische) gevolgen van de nieuwe melding- en testvoorwaarden zijn
op 6 april 2021 nog niet sluitend bepaald.
Overeenkomstig Art.2 lid. 1, 3 van de “Coronateststrukturverordnung” zijn de kosten
momenteel voor de bedrijven. Deze verordening geldt vanaf 9 maart 2021.
Er zijn beslissingen aangekondigd, waaronder nadere informatie door de zogenaamde
“Cross Border Corona Task force”.

Wij brengen u graag verder op de hoogte, indien er bij ons bijkomende informatie
binnenkomt.
Deze hand-out is uiteraard niet volledig.

