FAQ’s over het coronabesluit inzake binnenkomsten in Duitsland

Wat zijn de nieuwe regels?
Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en om te voorkomen dat het
gezondheidssysteem overbelast raakt, is al een groot aantal maatregelen genomen. Daarnaast moet
ervoor worden gezorgd dat het inkomende verkeer in Duitsland de verspreiding van de infectie niet
verder in de hand werkt. Tegelijkertijd moet het grensoverschrijdende economische en sociale leven
in stand worden gehouden, voor zover dit in de huidige pandemiesituatie kan worden
gerechtvaardigd. Mensen leven samen in deze regio – los van de grenzen.
De leidende beginselen binnen Noordrijn-Westfalen verenigen beide doelen: de grootst mogelijke
bescherming van de bevolking en tegelijkertijd aandacht voor de behoeften van de mensen in het
grensgebied.

De federale regering heeft besloten dat niet-noodzakelijke reizen moeten worden vermeden, d.w.z.
dat binnenkomsten in Duitsland door personen die niet in Duitsland woonachtig zijn, alleen om
gegronde redenen mogen worden verricht. In het geval van personen die in Duitsland wonen, moet
na binnenkomst afdoende bescherming tegen besmetting worden gegarandeerd.

Tegen deze achtergrond vaardigen alle deelstaten - met inbegrip van Noordrijn-Westfalen - besluiten
uit voor het binnenkomend en het terugkerend verkeer, die vanaf vrijdag 10 april van toepassing zijn.
De volgende basisregels zijn in Noordrijn-Westfalen van toepassing:

1. Mensen die meer dan 72 uur in het buitenland waren en vervolgens zijn teruggereisd naar
Duitsland, moeten direct naar hun eigen woning of een andere verblijfplaats gaan en
mogen deze gedurende 14 dagen niet verlaten. Zij dienen zich aan te melden bij de
gezondheidsdienst (Gesundheitsamt) van hun district of regio.
2. Er zijn uitzonderingen op deze basisregel die het evenredigheidsbeginsel in acht nemen, het
grensoverschrijdend samenleven in stand houden en het functioneren van onze
gemeenschap garanderen:
a) Uitgezonderd van deze regel zijn vooral grenspendelaars - d.w.z. mensen die dagelijks
of voor een periode tot 5 dagen Duitsland binnenkomen en verlaten vanwege hun werk
of opleiding (school, universiteit).
b) Uitgezonderd van deze regel zijn mensen die actief zijn in het grensoverschrijdend
personen- en goederenvervoer.
c) Uitgezonderd van deze regel zijn personen van wie het beroep noodzakelijk is voor de
instandhouding van het gezondheidssysteem en de taken van de overheid.
d) Ten slotte zijn personen die een gegronde reden hebben om te reizen, van deze regel
uitgesloten. Dit geldt met name voor sociale redenen zoals een gedeeld zorgrecht,

dringende medische behandelingen, opvang van kinderen, zorg voor familieleden,
begrafenissen, bruiloften en dergelijke.
Deze uitzonderingen zijn van toepassing zonder dat hiervoor een speciale vergunning van
een autoriteit nodig is.

3. Verdere uitzonderingen en vrijstellingen kunnen per geval worden toegestaan. Hiervoor is de
dienst ordehandhaving (Ordnungsamt) van de stad of gemeente bevoegd. Deze kan met
name personen toestaan hun verblijfplaats binnen de termijn van 14 dagen bij wijze van
uitzondering te verlaten om dringende handelingen te verrichten die niemand anders voor
hen kan uitvoeren. De dienst kan ook personen die na hun binnenkomst negatief op corona
zijn getest, vrijstellen van de verplichting om 14 dagen in quarantaine te gaan.

De bovenstaande toelichting is niet de wettelijk bindende tekst. Deze kunt u vinden onder de
volgende link: TOEVOEGEN.

Mag ik naar Nederland/ België reizen voor mijn vakantie?
We raden het reizen ten stelligste af. Iedereen is er zelf verantwoordelijk voor dat COVID-19 zich niet
verder verspreidt. Ga dus niet op reis, maar blijf in je eigen omgeving.
Daarnaast hebben enkele Nederlandse provincies, zoals Zeeland, alle vakantiereizen verboden, ook
naar een tweede woning. Voor België geldt het volgende voor het hele grondgebied: vakantiereizen
en uitstapjes zijn verboden.
En iedereen die meer dan 72 uur in het buitenland is geweest voor recreatieve doeleinden, moet na
terugkeer 14 dagen in quarantaine. Bij overtredingen kunnen aanzienlijke geldboetes worden
opgelegd.

Zijn er momenteel grenscontroles?
Er zijn geen verscherpte grenscontroles aan de grenzen met Nederland en België. De tot dusver
bestaande maatregelen, bijvoorbeeld in het kader van preventieve controles, blijven van kracht.
Deze maatregelen omvatten steekproefsgewijze controles, met name tijdens de paasdagen, om
erover te waken dat de geldende regels in acht worden genomen.

Waarom is het besluit voor binnenkomst niet van toepassing op terugkerende reizigers die minder
dan 72 uur in het buitenland zijn geweest?
Alle maatregelen ter voorkoming van een exponentiële verspreiding van COVID-19 zijn gebaseerd op
het motto: zo veel als nodig, zo weinig als gerechtvaardigd is in termen van een goede bescherming
tegen besmetting. Tijdens een kort verblijf in het buitenland zijn minder sociale contacten te
verwachten dan tijdens een langer of zelfs in de tijd onbeperkt verblijf. Deze beperking is bedoeld om
rekening te houden met de bijzondere situatie in de grensregio's, waar wordt samengeleefd in één
regio, onafhankelijk van een landsgrens. Het spreekt echter voor zich dat het landelijke verbod op

contact en andere maatregelen om het coronavirus in te dammen ook in de grensregio's van
toepassing zijn. Het naleven van de minimale afstand en een nauwgezette hygiëne zijn de
belangrijkste middelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Mag je de grens over naar Duitsland om boodschappen te doen als je in Nederland of België
woont?
Het corona-kabinet van de federale regering heeft besloten dat reizen naar Duitsland alleen om
gegronde redenen zijn toegestaan. In principe is boodschappen doen geen geldige reden om te
reizen. Wij doen een beroep op de verantwoordelijkheidszin van de burgers om zich hieraan te
houden. Alleen samen kunnen we voorkomen dat ons gezondheidssysteem overbelast raakt.

Hoe kan ik bewijzen dat ik naar Duitsland ben gereisd met een gegronde reden als ik niet in
Duitsland woon?
Dit moet aannemelijk worden gemaakt. Dit kan ook mondeling. Het kan echter zinvol zijn om
bewijsstukken bij zich te hebben waaruit blijkt dat er een gegronde reden is om naar Duitsland te
reizen.
Er moet rekening mee gehouden worden dat België en, in voorkomend geval, Nederland
verschillende regels toepassen.

Hoe bewijs ik dat mijn activiteit noodzakelijk is om het gezondheidssysteem en de taken van de
overheid in stand te houden?
Het bewijs wordt geleverd door een attest van de werkgever. Voor zelfstandigen, die dus geen
werkgever hebben, volstaat een eigen verklaring.

Worden Belgische attesten om "gegronde redenen" erkend?
Aangezien er in Noordrijn-Westfalen geen certificaten nodig zijn om een gegronde reden aan te
tonen, is erkenning niet nodig. De overlegging van een dergelijk certificaat kan het bestaan van
gegronde redenen evenwel aannemelijker maken.

Waar kan ik als Nederlander of als Belg een aanvraag tot ontheffing indienen?
Wie onder de in het besluit genoemde uitzonderingen valt of gegronde redenen heeft om de grens
over te gaan, heeft geen vrijstelling nodig, en hoeft dus niet 14 dagen in quarantaine.

Is het toegestaan om naar Duitsland te reizen voor een bezoek aan een arts?
Wie de grens over moet voor een dringende medische behandeling is vrijgesteld van de
beschermende maatregelen voor binnenkomst en terugkeer.

Mag je je familie in Duitsland bezoeken als je in NL/BEL woont?
Op dit moment is het raadzaam om bezoeken te vermijden die niet strikt noodzakelijk zijn. Er is dus
geen algemene uitzondering voor familiebezoeken. Er zijn echter uitzonderingen op de
beschermende maatregelen die in het nieuwe besluit zijn vastgesteld met betrekking tot de
binnenkomst en de terugkeer, wanneer er in familieverband gegronde sociale redenen zijn, zoals coouderschap of bezoekrecht, het bezoeken van een partner die niet onder hetzelfde dak woont, het
bijstaan of verzorgen van zorgbehoevende personen, het zorgen voor kinderen, begrafenissen en
crematies of het bijwonen van een burgerlijk of religieus huwelijk.

