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Persbericht - 

Testverplichting voor reizigers uit Nederland 
– Noordrijn-Westfalen implementeert 
federaal besluit 

Premier Laschet: „Grensverkeer beperken tot het nood-
zakelijke.“ 

De staatskanselarij deelt mede: 

De federale overheid heeft Nederland vandaag, 4 april 2021, met ingang 

van 6 april 2021 geclassificeerd als een gebied met hoge incidentie. Dit 

betekent dat vanaf dinsdag bij binnenkomst vanuit het buurland de 

verplichting geldt om een actueel testbewijs bij zich te hebben. De test 

moet maximaal 48 uur voor het inreizen zijn uitgevoerd. 

Voor forenzen, die de grens regelmatig moeten oversteken vanwege 

hun baan, hun studie of hun opleiding, is een negatieve test 72 uur 

geldig, zodat ze zich tot twee maal in een werkweek moeten laten 

testen. Dit komt overeen met vergelijkbare voorschriften in Nedersaksen 

en Rijnland-Palts. 

De naleving van de verplichte test wordt steekproefsgewijs 

gecontroleerd door de politie. De Nederlandse premier Rutte en premier 

Laschet hadden vrijdag al gezamenlijk opgeroepen om niet-

noodzakelijke reizen naar het buurland te vermijden. 

Premier Armin Laschet: „Gezien de huidige classificatie van Nederland 

als een gebied met hoge incidentie, moeten we het grensverkeer 

terugbrengen tot wat noodzakelijk is. Voor degenen die echter toch 

moeten reizen hebben we duidelijke regels opgesteld. De verplichte test 

voor reizigers is een belangrijk onderdeel bij de bestrijding van 

pandemie. Tests helpen bij het opsporen van infecties en voorkomen 

dat het virus zich verspreidt. Voor het dagelijkse grensoverschrijdende 

verkeer van forenzen hebben we een oplossing gevonden, die recht 

doet aan zowel de pandemische situatie als de dagelijkse realiteit van 

mensen.“ 
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Noordrijn-Westfalen werkt samen met zijn Europese buren in de "Cross 

Border Taskforce Corona", opgericht door premier Laschet om de 

vragen te verduidelijken die het besluit van de federale regering met 

zich meebrengt. 

Premier Armin Laschet: „Opnieuw bewijst de Task Force, die we een 

jaar geleden hebben opgericht, zijn waarde. We staan in nauw contact 

met onze Nederlandse vrienden om eventuele vragen en problemen 

die zich voordoen snel op te lossen.“ 

Zowel PCR-tests als PoC-sneltests van een bevoegd medisch 

dienstverlener en zelftests onder toezicht van bekwaam personeel 

worden als tests geaccepteerd. Het testbewijs kan op papier of in 

digitale vorm worden aangeleverd, bijvoorbeeld door een document 

op de mobiele telefoon te laten zien. 

In principe dient u het testbewijs bij het inreizen bij u te hebben. Grens-

forenzen is het toegestaan om de test terstond na het inreizen, 

bijvoorbeeld direct na aankomst op de werkplek – in te halen. 

Iedereen die regelmatig naaste familieleden (eerstegraads familieleden, 

echtgenoten, levenspartners, levensgezellen, kinderen vanwege 

gedeeld gezag of omgangsrechten) aan de andere kant van de grens 

bezoekt, moet ook regelmatig worden getest. Analoog aan de regeling 

voor grensoverschrijdende forenzen geldt in deze gevallen een 

negatieve test van 72 uur, zodat twee tests nodig zijn in zes dagen. 

In alle overige gevallen is een negatieve test alleen 48 uur geldig nadat 

de test is afgelegd. 

Op grond van de federale wetgeving zijn vervoerders die minder dan 72 

uur in Duitsland verblijven en personen op doorreis vrijgesteld van de 

testvereiste. Verdere uitzonderingen kunnen worden aangevraagd bij 

de verantwoordelijke gezondheidsautoriteit. 

Naast de testverplichting geldt er ook een registratieplicht voor reizigers 

uit Nederland. Registratie moet voor aankomst plaatsvinden op 

www.einreiseanmeldung.de. Transitpassagiers en een verblijf van 

minder dan 24 uur zijn vrijgesteld van de registratieplicht. 
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Nederland is sinds 17 oktober 2020 geclassificeerd als risicogebied. De 

classificatie als een gebied met hoge incidentie treedt in werking op 6 

april 2021 om middernacht. De classificatie als risicogebied, gebied met 

hoge incidentie of virusvariant is gebaseerd op een gezamenlijke 

analyse en beslissing van het Bundesministerium für Gesundheit, het 

Auswärtige Amt en het Bundesministerium des Innern, für Bau und 

Heimat. Het Robert Koch-Institut publiceert dagelijks de volledige lijst 

online. 

Een lijst van de testcentra in Noordrijn-Westfalen is beschikbaar op: 

https://www.land.nrw/corona#testzentren  

De federale voorschriften voor verplichte tests in gebieden met een 

hoge incidentie zijn beschikbaar op 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-

verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html.  

Voor vragen van burgers kunt u contact opnemen met:  
Telefoon 0211 837-1001. 

Dit persbericht is ook beschikbaar op www.land.nrw  
Datenschutzhinweis betr. Soziale Medien  
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