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Geachte reizigers, 

Hartelijk welkom in Duitsland!  

Gelieve nota te nemen van de volgende belangrijke informatie, niet-naleving hiervan kan als overtreding met een 

geldboete van maximaal 25.000 euro worden vervolgd: 

▪ Reizigers vanaf 12 jaar moeten onafhankelijk van het middel van vervoer en los van het feit of er sprake is van een

voorafgaand verblijf in een hoogrisico- of virusvariantgebied bij de inreis in principe altijd beschikken over een negatief

testresultaat, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. Bij de controle van het grensoverschrijdende verkeer naar

Duitsland door de Duitse politie of door de bevoegde autoriteit kan worden verlangd dit aan te tonen.

Luchtvaartpassagiers moeten het bewijs al vóór het vertrek aan de vervoerder overleggen. Reizigers die op een

willekeurig tijdstip in de 10 dagen voorafgaand aan hun inreis in een gebied zijn geweest dat op het tijdstip van

binnenkomst als virusvariantgebied was ingeschaald, moeten aan de vervoerder een negatieve testuitslag overleggen,

die berust op een test door middel van nucleïnezuurdetectie (PCR, PoC-NAAT of andere methoden van de nucleaire

amplificatietechniek). Een vaccinatie- of herstelbewijs is niet voldoende. Het testbewijs moet telkens betrekking hebben

op een test die maximaal 48 uur geleden is. Voor de berekening van deze perioden is altijd het tijdstip van binnenkomst

bepalend. Indien een inreis plaatsvindt middels een vervoerder en de test door middel van nucleïnezuurdetectie

(bijv. PCR) is uitgevoerd, is het tijdstip of het geplande tijdstip van het begin van het vervoer doorslaggevend. Het bewijs

moet ter controle door de vervoerder of bij de inreis op verzoek van de Duitse politie of de bevoegde autoriteit kunnen

worden overgelegd.

▪ Neem in geval van een voorafgaand verblijf in hoogrisicogebieden en virusvariantgebieden de meldplicht en

quarantaineplicht in acht: indien u in de 10 dagen voorafgaand aan uw inreis in een gebied bent geweest dat op het

tijdstip van binnenkomst als hoogrisicogebied of virusvariantgebied was ingeschaald, dient u zich al voordat u het land

binnenkomt op https://www.einreiseanmeldung.de in het toegangsportal van de Bondsrepubliek te registreren en de

bevestiging ten behoeve van de controle door de vervoerder of bij binnenkomst door de Duitse politie bij u te dragen.

Verder bent u verplicht u onmiddellijk na de inreis linea recta naar uw eigen huis of een ander geschikt onderkomen

te begeven en daar voortdurend te blijven (quarantaine). (Eventuele uitzonderingen zijn geregeld in de 'Coronavirus-

Einreiseverordnung' [corona-inreisverordening].) U mag geen bezoek ontvangen. Een lijst van hoogrisico- en

virusvariantgebieden vind u op: https://www.rki.de/risikogebiete

➢ Bij hoogrisicogebieden duurt de quarantaineperiode in principe 10 dagen. Als u een vaccinatie- of herstelbewijs

opstuurt naar https://www.einreiseanmeldung.de, eindigt de quarantaine voortijdig op het moment van

toezending. Hetzelfde geldt in geval van toezending van een testbewijs, de test mag echter op zijn vroegst vijf dagen

na de inreis worden uitgevoerd, zodat de quarantaine in dit geval ten minste vijf dagen duurt. Voor kinderen die het

zesde levensjaar nog niet hebben voltooid, vervalt de quarantaineplicht. Bij kinderen tussen zes en twaalf jaar, die

geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben toegezonden, eindigt de quarantaine vijf dagen na de inreis of bij

toezending van de testuitslag vóór de afloop van vijf dagen.

➢ Bij virusvariantgebieden duurt de quarantaineperiode altijd 14 dagen. Voortijdige beëindiging

van de quarantaine is in dit geval (ook voor gevaccineerde en genezen personen) niet mogelijk.

▪ Uitzonderingen en nadere informatie vindt u op:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html

▪ Neem a.u.b. onmiddellijk contact op met de voor u bevoegde gezondheidsdienst (https://tools.rki.de/plztool/) of uw

arts indien u binnen 10 dagen na binnenkomst in de Bondsrepubliek Duitsland typische symptomen (kortademigheid,

nieuwe hoest, koorts of reuk- of smaakverlies) van een infectie met het coronavirus SARS-CoV-2 vertoont.
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