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1. Huidige stand van zaken 
 
Voor actuele cijfers kunt u terecht op 
de website van het RIVM 
(https://www.rivm.nl/) 
 
 
Of het (regionale) Corona Dashboard 
(https://coronadashboard.rijksoverh
eid.nl/)  

 

 
Voor actuele cijfers kunt u terecht op 
de website van het Robert Koch 
Institut (https://www.rki.de) 
 
 
Of het (regionale) COVID-19 
Dashboard (https://corona.rki.de/) 
 
 

 

 
Voor actuele cijfers kunt u 
terecht op de website van 
Sciensano (https://covid-
19.sciensano.be/)  
Of de (regionale) Belgische 
COVID-19 Monitor 
(https://epistat.wiv-
isp.be/covid/covid-19.html) 
 

2. Algemeen 
Per 1 december 2020 geldt de 
Tijdelijke Wet Maatregelen Corona. 
De bevoegdheden zijn daarmee weer 
terug bij de burgemeesters van de 
gemeenten en is er parlementaire 
controle.  
 
Per 25 september 2021 geldt één 
risiconiveau voor het hele land. De 
burgemeester bepaalt of er 
aanvullende maatregelen gelden in 
zijn/haar gemeente. 
 
 
M.i.v. 28 november golden een 
avondsluiting en strengere 
maatregelen overdag. Het 
coronatoegangsbewijs werd al 
breder ingezet. 
Het wetsvoorstel voor bredere inzet 
van het coronatoegangsbewijs en 
het bieden van de keuze tussen 2G 
(genezen of gevaccineerd) en 3G 
wordt voorlopig uitgesteld. 
 
Vanaf 19 december geldt een 
volledige lockdown in Nederland, tot 
en met ten minste 14 januari 2022. 

Met de aanpassing van de 
Infektionsschutzgesetz per 15 
september is het aantal nieuwe 
infecties per 100.000 inwoners per 7 
dagen niet alleen meer leidend voor 
maatregelen, maar de 7-daagse 
incidentie van het aantal 
ziekenhuisopnames, de IC bezetting 
en het aantal inentingen.  
 
In Duitsland zijn de volgende 
hoofdregels: 
3G regel= Genesen, geimpft oder 
Getestet (Genezen, ingeënt of 
getest); 
AHA+L=Abstand einhalten, 
Hygieneregeln beachten und im 
Alltag Maske tragen + Lüften 
(Afstand houden, hygieneregels in 
acht nehmen, in het dagelijks leven 
masker dragen, luchten) 
 
Daarnaast is door de ministers de 2G  
regel (Geimpft of Genesen) besloten: 
- Hospitalisatie van 3 per 100.000 
inwoners: 2G voor recreatie, cultuur 
en sport en contactberoepen. 
- Hospitalisatie van 6 per 100.000 
inwoners: 2G plus geldt; genezen 
en/of gevaccineerde personen 
moeten ook een negatieve test 

Regionaal wordt het dreigings-
niveau op basis van het aantal 
besmettingen per 100.000 
inwoners in de afgelopen 14 
dagen vastgesteld: 
 
- Geen alarm: geen besmettingen 
- Pré-alarmfase: 1 tot 14 

besmettingen 
- Alarmniveau 1: tussen 15 en 30 

besmettingen 
- Alarmniveau 2: tussen 31 en 50 

besmettingen 
- Alarmniveau 3: tussen 51 en 

100 besmettingen 
- Alarmniveau 4: meer dan 100 

besmettingen. 
 
Bij alarmniveau 3 en 4 gelden 
bijkomende federale maat-
regelen. België bevindt zich met 
ingang van 23 oktober op alarm-
niveau 4.  
 
Hoewel het einde van de federale 
fase wordt voorbereid, heeft de 
federale regering besloten tot 
afkondeging van de epidemische 
noodsituatie voor maximaal 3 
maanden. Deelstaten kunnen 

https://www.rivm.nl/
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hebben voor locaties met verhoogd 
infectierisico 
- Hospitalisatie van 9 of hoger per 
100.000 inwoners: aanvullende 
maatregelen en contactbeperkingen. 
 
Op 2 december hebben de 
gezondheidsministers aanvullende 
maategelen besloten met een 
landsbrede 2G-regel, ongeacht 
incidentie voor detailhandel en 
cultuur- en recreatiegebouwen. 
Aanvullend zijn op 21 december 
extra contactbeperkingen 
afgesproken, geldend per 28 
december. De NRW Verordening is 
per 28 december hierop aangepast 
dient hier nog toe veranderd te 
worden. Voor een aantal 
maatregelen is de 
Hospitaliserungsinzidenz 
maatgevend. 

daarmee strengere maatregelen 
nemen. 
 
Met directe ingang was een 
winterpakket besloten op 26 
november, alsook een 
boostervaccin binnen 4 (niet-
mRNA) of 6 (mRNA) maanden na 
laatste vaccinatie. Op 3 en 22 
december zijn aanvullende 
maatregelen genomen. De 
maatregelen van 22 december 
gelden per 26 december. De Raad 
van State heeft op 28 december  
de cultuursluiting binnen per 26 
december nietig verklaard in 
diens arrest. Het KB is daartoe 
aangepast, in de eerste week van 
januari volgt een nieuwe 
afweging. 

3. Gedragsregels & toegangsbewijzen 
- 1,5 meter afstandsregel 
- Mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar) 
voor alle publieke locaties binnen of 
overdekt, zoals supermarkten, 
pretparken, contactberoepen, 
verplaatsingen in 
onderwijsgebouwen, theaters, 
doorstroomlocaties. In OV en 
luchthavens blijft gelden. 
- Oproep zoveel mogelijk thuis te 
blijven 
- Ontvang thuis maximaal 2 gasten 
per dag, advies om een zelftest eerst 
te doen. Met Kerst en de 
jaarwisseling geldt een maximale 
groepsgrootte van 4 personen. 
- Ga in quarantaine bij een besmet 
huisgenoot, ook gevaccineerden 
- Kinderen vanaf 4 jaar moeten bij 
klachten thuisblijven en testen 
 

- 1,5 meter afstandsregel. Afstand 
hoeft in bepaalde voorzieningen met 
CovPass-app niet te worden 
gehouden 
- Geen mondmaskerplicht in 
buitenlucht, wel aangeraden als 1,5 
meter afstand moeilijk te 
waarborgen is 
- Wel mondmaskerplicht in 
binnenruimtes en in alle ruimtes 
waar mensen samenkomen 
- Voor niet (volledig) gevaccineerde 
of herstelde personen (>13 jaar) 
gelden strikte contactbeperkingen: 
alleen het eigen huishouden en max. 
2 mensen uit een ander huishouden 
ontmoeten op besloten 
bijeenkomsten. Dit geldt ook voor 
bijeenkomsten met zowel 
gevaccineerde als ongevaccineerde 
personen  

- Verplichting tot houden van 
1,5m afstand 
- Mondmaskerplicht in besloten 
ruimtes van het openbaar 
vervoer, bij medische en niet-
medische contactberoepen, in 
zorginstellingen, in de horeca, bij 
in- en outdoor evenementen, in 
winkels en in winkelcentra, in 
publiek toegankelijke ruimtes en 
gebouwen. 
- Het dragen van een 
mondmasker is verplicht vanaf de 
leeftijd van 6 jaar.  
- het maximaal beperken van 
sociale contacten wordt ten 
zeerste aanbevolen en ook om 
deze contacten bij voorkeur 
buiten te laten doorgaan. 
- Bijeenkomsten thuis zijn niet 
verboden, overige private 
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Coronatoegangsbewijs 
Een coronatoegangsbewijs (genezen, 
gevaccineerd of getest <24 uur) is 
verplicht (vanaf 13 jaar) voor 
toegang tot bijna alle horeca, 
recreatieve en sportieve 
aangelegenheden m.u.v. 
georganiseerde jeugdactiviteiten 
voor kinderen tot 18 jaar en 
buitensport.  
 

- Vanaf 28/12: ook 
contactbeperkingen voor genezen en 
gevaccineerde personen (>13 jaar) 
van max. zes personen samen 
 
CovPass-app of Corona-Warn-app 
De 3G-Regel (Genesen, Geimpft, 
Getest <48 uur PCR; <24 uur sneltest, 
zogenoemde hoog risico locaties <6 
uur sneltest of <48 uur PCR) geldt 
voor toegang tot niet-recreatieve 
voorzieningen, openbaar vervoer en 
evenmenten.  
De 2G-regel geldt in de detailhandel, 
culturele en recreatieve sector, 
alsook voor contactberoepen 
(uitgezonderd medisch en kapper) en 
zorginstellingen. 
De 2G-plus regel (gevaccineerd of 
genezen én recent getest <24 uur 
antigeensneltest of <48 uur PCR) 
geldt voor locaties met een hoog 
besmettingsrisico: clubs, 
dansevenementen, etc. 
 
Kinderen tot en met 15 jaar zijn 
uitgezonderd van 2G en 2G-plus. 

bijeenkomsten wel. Voor thuis 
geldt het advies van zelftesten 
voor gasten te ontvangen 
 
Covid Safe Ticket (CST) 
- Bewijs van herstel, volledige 

vaccinatie of negatieve test 
(PCR <48 uur; antigeensneltest 
<24 uur) 

- Voor publieke evenementen en 
dansgelegenheden is de CST al 
geïntroduceerd.  

- Vanaf 1 november introduceren 
de deelstaten dit voor horeca en 
fitnesscentra.  

- Vanaf 20 november is op 
plaatsen waar het CST verplicht 
is tevens het dragen van een 
mondmasker verplicht wordt 
gesteld.  

- Voor discotheken en dancing 
die geen mondmaskerplicht 
willen toepassen geldt dat 
bezoekers naast het overleggen 
van het CST een zelftest ter 
plaatse moeten doen.  

4. Onderwijs & werk 
- Er geldt een zeer dringend 
thuiswerkadvies, tenzij het echt niet 
anders kan. Op de werkplek geldt 
1,5m afstand  
- Onderwijs is gesloten van 20 
december t/m 9 januari, m.u.v. 
praktijkonderwijs, examens en 
tentamens en kwetsbare leerlingen 
en studenten  
- BSO is ook gesloten. 
Kinderopvanglocaties voor kinderen 
tussen 0 en 4 jaar blijven open. 
Noodpvang voor kwetsbare kinderen 
en kinderen van ouders met cruciale 
beroepen 

- Thuiswerken wordt zoveel mogelijk 
aangeraden, werkgever moet bij 
aanwezigheid een test aanbieden 
- Onderwijs is volledig fysiek 
- Universiteiten hebben de 
mogelijkheid om afhankeling van de 
besmettingen het aandeel fysiek 
onderwijs terug te brengen tot 
minimaal een kwart. 
 
3G-regel op arbeidsplaats en in 
scholen en opleidingsinrichtingen. Er 
gelden verplichte schooltests, dat als 
geldige test wordt gezien. De 
schooltest geldt niet als geldige test 
tijdens de kerstvakantie van 27 

- Vanaf 20 november is 
telewerk verplicht in de 
privésector en bij alle 
openbare besturen, tenzij 
door aard van de functie of 
de continuïteit onmogelijk 

- Teambuildings of activiteiten 
verboden 

- tot 20 december maximaal 1 
terugkeerdag, daarna 
maximaal 2 

- Onderwijs is volledig fysiek, 
voor middelbaar onderwijs 
geldt hybride onderwijs 

- De kerstvakantie voor het 
kleuter- en lager onderwijs 
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- Mondkapjesplicht in VO en hoger 
bij verplaatsingen binnen, voor 
bovenbouw van basisschool geldt 
een dringend advies. 
- Kinderen vanaf 4 jaar moeten bij 
klachten een negatief testresultaat 
hebben voor fysieke deelname 
- Advies om bij scholen tweemaal 
preventief te (zelf)testen. 

december t/m 9 januari. Kinderen 
dienen dan extra getest te worden 
indien niet hersteld of gevaccineerd. 

wordt vervroegd per 20 
december. 

- Verplichte CO2-meters in 
elke klas en ruimte met veel 
mensen, sluiting van klassen 
bij twee besmette gevallen, 
aanbeveling voor regelmatig 
(zelf)testen, 
mondmaskerplicht vanaf 6 
jaar en verbod op 
buitenschoolse activiteiten. 

5. Detailhandel & Contactberoepen 
- Niet-essentiële winkels en -
dienstverlening, zoals kledingwinkels 
en kappers zijn gesloten 
- Essentiële winkels sluiten vanaf 
20.00 uur, tot 06.00 uur. 1 bezoeker 
per 5m2. 
- Het dragen van een mondkapje is 
verplicht.  

- Mondmaskerplicht binnen 
- 3G-regel voor kappersdiensten, 2G-
regel voor overige niet-medische 
contactberoepen, 2G-plus geldt voor 
bordelen 
- 2G geldt voor detailhandel, m.u.v. 
winkels voor dagelijkse 
boodschappen/de essentiële 
winkels. 

Geen beperkingen, behalve 
mondmasker binnen en in 
winkelcentra. Per 28 december 
winkelen met max. 2 personen, 
per 10m2 max. 1 persoon. 

6. Horeca, cultuur en recreatie 
Horeca, cultuur en recreatie is 
gesloten. Alleen professionele 
sportbeoefening en professionele 
beoefening van kunst- en cultuur 
zonder toeschouwers is mogelijk. 
Buiten sporten of kunst- en 
cultuurbeoefening met max. 2 
personen op 1,5m afstand mogelijk. 
Kinderen t/m 17 jaar kunnen buiten 
sporten en binnen de club 
wedstrijden spelen, zonder publiek. 
 
Evenementenverbod, m.u.v. 
uitvaarten met max. 100 personen, 
weekmarkten en professionele 
sportwedstrijden zonder publiek. 
 
1,5 meter afstand en mondkapje is 
verplicht op doorstroomlocaties en 
waar een vaste zitplaats geldt, zoals 
horeca, bioscopen en theaters. 

Horeca, cultuur en recreatie is 
grotendeels open. Wel geldt veelal 
de verplichting tot het dragen van 
een mondkapje (tenzij vaste 
zitplaats) en de 2G Regel, zo ook 
voor kerstmarkten en andere 
markten. Voor sportbeoefening 
binnen, welness en zwembadden 
geldt de 2G+ regel (met snelstest <24 
uur oud). Dit geldt ook voor sport, 
behalve voor professionele sporters 
(ook PCR test mogelijk). 
 
Clubs en discotheken zijn gesloten. 
Ook andere dansgelegenheden zijn 
verboden, voor horeca geldt dit ook 
zodra dansen het zwaartepunt 
vormt. Voor privébijeenkomsten met 
een 7-daagse infectieincidentie 
boven de 350 geldt voor privëfeesten 
en bijeenkomsten een limiet van 50 

Per 28 december was besloten de 
binnenruimtes van de 
cultuursector te sluiten. De Raad 
van State heeft dit 
disproportioneel en nietig 
verklaard. De ‘oude’ regels t.a.v. 
cultuur gelden weer in de 
herziene KB. 
 
- Beperking aantal personen per 
tafel tot 6 in horeca, behalve voor 
een huishouden 
- Verplichte zitplaats in horeca 
- Horeca sluit tussen 23.00 uur en 
05.00 uur 
- Discotheken en danscafés 
gesloten 
- Sportwedstrijden zonder 
publiek 
- Verbod private bijeenkomsten 
binnen, m.u.v. sport, private 
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Daarnaast geldt het CTB voor veel 
locaties: horeca, 
(doorstroom)evenementen, 
georganiseerde kunst & cultuur- en 
sportbeoefening vanaf 18 jaar 
(waaronder sportscholen), culturele 
(doorstroom)locaties. 

personen binnen en 200 personen 
buiten. Voor niet-geïmmuniseerde 
personen gelden strengere 
beperkingen.  
 
Voor grote sport-,culturele en 
recreatieve evenementen geldt dat 
deze zonder toeschouwers moeten 
plaatsvinden. vanaf 1.000 
toeschouwers een max. 30% van de 
capaciteit of 50% van de totale 
capaciteit. Een absolute max. geldt 
van 5.000 binnen en 15.000 buiten. 
De 2G-regel en mondmaskerplicht 
gelden. Vanaf uiterlijk 28 december 
geldt dat grote sport-, cultuur en 
vergelijkbare grote evenementen 
deze zonder toeschouwers moeten 
plaatsvinden. 

bijeenkomsten thuis en 
huwelijken en uitvaarten. 
- Sportieve sector blijft open, met 
sluiting van recreatieve 
onderdelen als subtropische 
zwembaden 
- Publieke evenementen binnen 
met meer dan 4.000 bezoekers 
gaan niet door 
- Overig evenementen en 
voorstellingen binnen toegelaten 
voor max. 200 personen, zittend, 
met mondmasker, met CST vanaf 
50 bezoekers. 
- Voor evenementen buiten 
gelden de regels van horeca en 
moet er 1,5m afstand zijn tussen 
gezelschappen. Burgemeesters 
kunnen in overleg met 
gezondheidsinstanties 
evenementen annuleren. 
 
Verplichting tot het dragen van 
een mondkapje in binnenruimtes 
en alsook bij plaatsen waar de 
CST verplicht is.  
De CST geldt per 1 november ook 
voor horeca en fitnesscentra. 
 
Per 28 december geldt 
aanvullend: 
- Sluiting binnenruimes in 
culturele, feestelijke en 
recreatieve sector, m.u.v. 
bibliotheken, musea, 
welnesscentra, feest- en 
receptiezalen voor huwelijken en 
begrafenissen 
- Sportieve sector blijft open, met 
sluiting van recreatieve 
onderdelen als subtropische 
zwembaden 
- Verbod op massa-evenementen 
binnen 
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- Voor evenementen buiten geldt 
een verbod op gebruik van tenten 
en andere overdekkingen, max. 1 
bezoker per 4 m2, eenrichting 
vanaf 100 bezoekers 
- Sportwedstrijden zonder 
publiek 

7. Grenzen 
Het door de Europese Commissie voorgestelde inreisverbod geldt voor alle personen uit landen die geen lid zijn 
van de EU, de EFTA of Groot-Brittannië.  
 
EU Digital COVID Certificate: op EU niveau geldt de Verordening ter introductie van de EU Digital COVID 
Certificate. Dit maakt de nationale COVID bewijzen op basis van vaccinatie, negatieve test of herstel interoperabel 
in de EU voor reizen in Europa. Het is ook mogelijk dat lidstaten het EU Certificaat gebruiken voor toegang tot 
sectoren zoals bij een 3G of 2G regel. Nederland, België en Duitsland staan het gebruik van het EU Certificaat 
hiervoor toe. Voor een geldig vaccinatiebewijs geldt per 1 februari 2022 dat deze 9 maanden (270 dagen) geldig is 
na de laatste vaccinatie. 

 
Er geldt landspecifiek reisadvies op 
Nederlandwereldwijd.nl (groen, geel, 
oranje, rood). Per 27 juli zijn de 
meeste EU-landen geel. Oranje 
wordt nog slechts gebruikt voor 
landen met hoge verspreiding van 
(nieuwe) virusvarianten. 
België en Duitsland zijn momenteel 
geel (opgelet: maar niet-
noodzakelijke reizen zijn mogelijk).  
  
Reismaatregelen zijn herijkt per 1 
juli, zodat deze in lijn liggen met de 
Europese Raadsaanbevelingen. 
Vanaf dan geldt ook het EU COVID 
Certificaat voor gebruik.  
Per 1 juni 2021 geldt de Wet 
quarantaineplicht voor reizigers. Bij 
ministeriële regeling wordt nader 
invulling gegeven aan de regels. Deze 
wet maakt onderscheid in 
hoogrisicogebieden 
(>200/100.000/14 dagen), 
zeerhoogrisicogebieden 
(>500/100.000/14 dagen) en 
uitzonderlijk hoogrisicogebieden 

 
Er geldt dat niet-noodzakelijke reizen 
alleen worden afgeraden voor 
hoogrisico- en virusvarianten-
gebieden. België en Nederland zijn 
hoogrisicogebieden.  
 
Vanaf 1 augustus wordt er 
onderscheid gemaakt tussen 
hoogrisicogebieden (o.a. 
>100/100.000/7 dagen) en 
virusvariant-gebieden (significant 
hogere circulatie van virusvarianten 
dan in Duitsland). België en 
Nederland zijn beide als 
hoogrisicogebied geclassificeerd. 
 
De regels rondom inreizende 
personen in de Bondsrepubliek 
Duitsland zijn geheel op federaal 
niveau vastgelegd per 13 mei via de 
Corona-EinreiseV en geldt het 
volgende: 
Inkomende reizigers ontvangen per 1 
maart een ‘Corona-sms’ van de Bund 
met een herinnering aan de regels.  
 

 
Er geldt landspecifiekadvies. 
Reizen naar landen buiten de EU 
blijft sterk afgeraden. Voor de 
EU-landen gelden kleurcodes. 
Duitsland en Nederland zijn rood. 
 
Op 19 juli is aangekondigd dat de 
controles worden geïntensiveerd 
en dat een verstrengde 
procedure komt voor reizigers uit 
EU/Schengen-landen waar 
gevaarlijke virusvarianten 
circuleren, ongeacht de 
kleurcode. Hierbij zal bij 
terugkeer uit een EU 
hoogrisicozone of volledig 
gevaccineerd moeten zijn, of 
naast een PCR-test op dag 1 ook 
een PCR-test op dag 7 moeten 
afleggen. Momenteel geldt dit 
voor geen enkel land. 
 
PLF: Iedereen die per vliegtuig of 
boot in België aankomt, moet het 
online Public Health Passenger 
Locator Form (https://travel.info-

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://www.nederlandwereldwijd.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-242.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-242.html
https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/
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(circulatie virusvariant of andere 
kwalitatieve afwegingen). ‘Gele’ 
landen zijn hoogrisicogebieden, 
waarvoor een verplichte test-, 
vaccinatie- of herstelbewijs geldt. 
 
Vanaf 22 december 2021 wordt 
onderscheid gemaakt tussen 
reizigers vanuit binnen de 
EU/Schengen en buiten de 
EU/Schengen. Voor reizigers buiten 
de EU/Schengen geldt een algemene 
testplicht: NAAT test van max. 48 uur 
oud of antigentest van max. 24 uur 
oud. 
Dit geldt niet voor binnen de 
EU/Schengen. 
 
Voor groene landen  geldt: 
Geen quarantaineaanbeveling en 
geen verplichte negatieve test. Er is 
ook geen COVID Certificaat nodig. 
Wel wordt aanbevolen om na 
terugkeer uit het buitenland een 
zelftest te doen. 
 
Voor gele landen (o.a. België en 
Duitsland) geldt: 
 
Quarantaine & aanmelden 
Geen quarantaine of aanmeldplicht. 
 
Negatief testbewijs 
Het wordt alle reizigers dringend 
aangeraden om op dag 2 en dag 5 
een test bij de GGD of een zelftest af 
te nemen na aankomst in Nederland. 
Dit is geen verplichting.  
 
Wel geldt er een verplichting voor 
aankomst: 
Reizigers naar Nederland moeten 
voor aankomst een negatieve NAAT-
testuitslag hebben. De test mag 
maximaal 48 uur oud zijn op 

Voor niet-risicogebieden: 
Geen verplichtingen tot aanmelden 
via Einreiseanmeldung of 
quarantaineplicht.  
 
Bewijsplicht 
Per 1 augustus geldt wél een 
bewijsplicht bij aankomst: volledige 
vaccinatie (+14 dagen), herstelbewijs 
of recente negatieve test (PCR: max. 
72 uur; antigeen: max. 48 uur). De 
voorwaarden aan de tests zijn op de 
website van het RKI te vinden. 
 
Uitzonderingen op bewijsplicht 
- Doorreis zonder tussenstop; 
- Personen die slechts via een 

risicogebied zijn doorgereisd; 
- Grenspendelaars of grensgangers 

(minimaal 1 keer per week voor 
werk, studie of opleiding), voor 
zover noodzakelijk; 

- Klein grensverkeer van verblijf van 
minder dan 24 uur in een 
risicogebied of in Duitsland; 

- Transportpersoneel (van zowel 
goederen als personen); 

- Buitenlandse strijdkrachten; 
- Bij verblijf van minder dan 72 uur 

voor bezoek aan familie in de eerste 
graad, partners of co-ouderschap. 
Dit geldt ook voor diplomaten, 
regeerders. 

 
Voor hoogrisicogebied of 
virusmutatiegebieden (Nederland en 
België) 
 
Aanmeldplicht 
Personen die in de afgelopen 10 
dagen in een hoogincidentie-
/virusvariantengebied zijn geweest, 
moeten zich voor aankomst  
registreren op Einreiseanmeldung.de 
(www.einreiseanmeldung.de). Ook 

coronavirus.be/de/public-health-
passenger-locator-form) invullen. 
De ontvangen QR-code moet bij 
het inchecken worden getoond. 
 
Personen die met een ander 
vervoermiddel (bus, auto, trein, 
enz.) in België aankomen, 
moeten het PLF-formulier 
invullen als zij meer dan 48 uur in 
het buitenland hebben 
doorgebracht en langer dan 48 
uur in België willen blijven. 
Passagiers jonger dan 16 jaar 
kunnen reizen met het formulier 
voor begeleidende volwassenen, 
mits zij samen met de 
begeleidende volwassene reizen. 
 
Terugkeer als inwoner na verblijf 
in het buitenland 
 
- Terugkeer uit groene of oranje 

zone: Geen verplichting tot 
quarantaine of test. Let wel: de 
status van een zone kan tijdens 
je verblijf steeds wijzigen. 

 
- Terugkeer uit rode zone (o.a. 

NRW en Nederland): Met een 
digitaal coronacertificaat met 
volledig vaccinatie (+ 2 weken), 
recente negatieve PCR-test  (< 
72 uur) of herstelcertificaat 
geen quarantaine. Tevens niet 
voor wie zich op dag 1 of dag 2 
na aankomst laat testen met 
PCR-test (m.u.v. kinderen tot 
12). De uitzonderingen voor 
kort verblijf van <48 uur, 
grenswerkers/-studenten, co-
ouderschap en transport blijven 
gelden. 

 

http://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html#:~:text=Grunds%C3%A4tzlich%20werden%20Tests%20nach%20Verfahren,Liste%20unten%20genannten%20Staaten%20akzeptiert.&text=Anerkannt%20werden%20au%C3%9Ferdem%20Antigen%2DTeste,CoV%2D2%20aus%20allen%20L%C3%A4ndern.
http://www.einreiseanmeldung.de/
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moment van inreizen. Ook een 
antigeensneltst van max. 24 uur oud 
is toegestaan. De negatieve 
testuitslag moet in NL, EN, DE, FR, IT, 
PT, SP zijn en dient tevens de 
persoonsgevens en een logo of 
kenmerk van een arts of instituut te 
bevatten. Indien wordt gereisd met 
een vervoerder geldt dat de 
vervoerder dit moet controleren. 
 
Uitzonderingen op de testplicht 
(o.a.): 
- Verbliijf korter dan 12 uur in 

Nederland, indien de reiziger niet 
met bedrijfsmatig personenvervoer 
is gekomen; 

- Iemand die korter dan 12 uur in 
een hoogrisicogebied is geweest; 

- Grensarbeiders, -studenten 
- Personen tot 12 jaar; 
- Transportpersoneel (zowel van 

personen als goederen); 
- Reizigers met een NATO Travel 

Order; 
- Reizigers die gebruikmaken van het 

regionaal grensoverschrijdend 
personenvervoer; 

- Personen die gebruik maken van 
bedrijfsmatig personenvervoer en 
Nederland niet als eindbestemming 
hebben en de overstapplaats niet 
verlaten. 

- Vanaf 1 juli: reizigers met een 
vaccinatiebewijs (al dan niet via het 
Certificaat) en reizigers uit de EU 
met een herstelbewijs (al dan niet 
via het Certificaat). 

 
Voor zeerhoogrisicogebieden en 
uitzonderlijk hoogrisicogebieden 
geldt: 
 
Quarantaine & aanmelden 

personen die volledig gevaccineerd 
of recentelijk van COVID-19 hersteld 
zijn dienen zich aan te melden. 
 
Quarantaineplicht 
Personen die in de afgelopen 10 
dagen in een hoogincidentiegebied 
zijn geweest, moeten direct 10 dagen 
in quarantaine gaan. Dit geldt niet 
voor de personen die een geldig 
vaccinatiebewijs of bewijs van 
recentelijke genezing van COVID-19 
kunnen laten zien. Een quarantaine 
kan na 5 dagen beëindigd worden 
met een geldig negatief testbewijs, 
van een test die op dag 5 wordt 
afgenomen. De quarantaine kan niet 
eerder worden beëindigd met een 
oudere test. 
Voor reizigers uit virusvariant-
gebieden geldt afwijkend 14 dagen 
quarantaine en geen mogelijkheid 
tot het verkorten hiervan. Er geldt 
ook geen uitzondering voor 
gevaccineerde personen. 
 
Negatief testbewijs, vaccinatiebewijs 
of bewijs van recentelijke genezing 
van COVID-19 
Verder geldt voor reizigers uit 
hoogincidentie-/, dat zij direct bij 
aankomst een negatief testresultaat 
moeten kunnen overhandigen aan de 
gezondheidsdienst (m.u.v. kinderen 
onder de 12 jaar). Indien van 
toepassing volstaat een bewijs van 
vaccinatie of recentelijke genezing 
van COVID-19 (zie ‘testbeleid’). Dit 
geldt ook voor reizigers per vliegtuig. 
Het negatief testbewijs mag indien 
via een sneltest max. 48 uur oud zijn, 
indien via een PCR-test max. 72 uur 
oud. De voorwaarden aan de tests 
zijn op de website van het RKI te 
vinden. 

- Terugkeer uit zone met heel 
hoog risico (“variants of 
concern”): Verplichte 
quarantaine van 10 dagen met 
PCR-test op dag 1 en dag 7, 
tevens voor personen die 
volledig gevaccineerd zijn of in 
het land zelf al een negatieve 
test hebben afgelegd. 

  
Aankomst in België als niet-
inwoner 
 
- Aankomst uit groene of oranje 

zone: Geen verplichting tot 
quarantaine of test. 
 

- Aankomst uit rode zone (o.a. 
NRW en Nederland): Met een 
digitaal coronacertificaat met 
volledig vaccinatie (+ 2 weken), 
recente negatieve PCR-test  (< 
72 uur) of herstelcertificaat 
geen quarantaine. De 
uitzonderingen voor kort verblijf 
van <48 uur, grenswerkers/-
studenten, co-ouderschap en 
transport blijven gelden. 

 
- Aankomst van buiten de EU: 

Moet volledig gevaccineerd zijn 
(+ 2 weken) met een door 
Europa erkend vaccin én een 
PCR-test op de dag van 
aankomst. Indien negatief geldt 
geen quarantaine. 

 

- Aankomst vanuit zone met heel 
hoog risico (‘variants of 
concern’): Een inreisverbod voor 
niet-Belgen die niet in België 
wonen en de afgelopen 14 
dagen op enig moment in zone 
met heel hoog risico waren. Er is 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html#:~:text=Grunds%C3%A4tzlich%20werden%20Tests%20nach%20Verfahren,Liste%20unten%20genannten%20Staaten%20akzeptiert.&text=Anerkannt%20werden%20au%C3%9Ferdem%20Antigen%2DTeste,CoV%2D2%20aus%20allen%20L%C3%A4ndern.
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Voor reizigers uit 
zeerhoogrisicogebieden en 
uitzonderlijk hoogrisicogebieden 
geldt bij aankomst een wettelijke 
quarantaineplicht van 10 dagen.  
Men dient voor aankomst in 
Nederland een digitale of papieren 
quarantaineverklaring in te vullen en 
bij inreis bij zich te hebben. De 
vervoerder, indien van toepassing,  
dient dit te controleren. 
 
De quarantaine kan worden verkort 
tot 5 dagen met een test op dag 5, 
als deze negatief is. 
 
Uitzonderingen op de 
quarantaineplicht: 
Hetzelfde als voor 
hoogrisicogebieden, zie hierboven. 
O.a. Grenswerkers, -studenten, , 
verblijf <12 uur, co-ouderschap, 
medisch noodzakelijke behandeling, 
transportpersoneel. 
 
Negatief testbewijs 
Gelijk aan de reizigers uit 
hoogrisicogebieden, dienen reizigers 
uit zeerhoogrisicogebieden en 
uitzonderlijk hoogrisicogebieden een 
negatief NAAT-testbewijs te hebben 
voor aankomst, dat niet ouder mag 
zijn dan 72 uur. Per 1 juli volstaat 
een antigeentest van niet ouder dan 
48 uur ook. 
 
Aanvullend geldt voor reizigers per 
lucht- of scheepvaart uit 
zeerhoogrisicogebieden en 
uitzonderlijk hoogrisicogebieden, 
naast de verplichte negatieve PCR-
test, ook een negatief resultaat van 
een snelle test voorleggen. Deze 
snelle test mag niet ouder zijn dan 
24 uur op het moment van 

 
Uitzonderingen  
op aanmeld- en quarantaineplicht: 
- Doorreis zonder tussenstop; 
- Personen die slechts via een 

risicogebied zijn doorgereisd; 
- Grenspendelaars of grensgangers 

(personen die minimaal 1 keer per 
week de grens over gaat voor werk, 
studie of opleiding), voor zover 
noodzakelijk; 

- Klein grensverkeer van verblijf van 
minder dan 24 uur in een 
risicogebied of in Duitsland; 

- Transportpersoneel (van zowel 
goederen als personen). Indien 
vanuit een virusvariantgebied geldt 
dit voor verblijf van max. 72 uur; 

- Buitenlandse strijdkrachten (m.u.v. 
vanuit virusvariantgebieden); 

- Bij verblijf van minder dan 72 uur 
voor bezoek aan familie in de eerste 
graad, partners of co-
ouderschap(m.u.v. vanuit 
virusvariantgebieden). Dit geldt ook 
voor diplomaten, regeerders. 
(m.u.v. vanuit virusvariant-
gebieden). 

 
Uitzonderingen op testplicht: 
- Transportpersoneel die minder dan 

72 uur verblijven in Duitsland; 
- Voor grenspendelaren en grens-

gangers en andere personen die 
frequent voor minder dan 24 uur de 
grens passeren geldt een 
uitzondering op de hoofdregel, 
maar wordt gesteld ze minimaal 2 
keer per week zich moeten testen. 
Daarmee wordt de testfrequentie 
beperkt tot 2 keer per week en is 
een test na aankomst bij de 
werkgever bijvoorbeeld mogelijk. 

 
 

een uitzondering voor 
essentiële reizen door 
vervoerspersoneel en 
diplomaten. Zij moeten 10 
dagen verplicht in quarantaine 
met PCR-test op dag 1 en dag 7. 
De quarantaine mag enkel 
worden onderbroken voor de 
uitvoering van de essentiële 
reden. 
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inscheping. Deze verplichting vervalt 
als de PCR-test maximaal 12 uur voor 
vertrek is afgenomen. 
Dezelfde uitzonderingen op de 
testverplichting gelden als voor 
hoogrisicogebieden, zie hierboven. 
Afwijkend geldt de verplichting óók 
voor houders van een Certificaat 
(bewijs van vaccinatie of herstel), dit 
doet dus niks af van de testplicht. 
 
Voor een aantal landen geldt een 
algemeen vliegverbod:  
https://www.rijksoverheid.nl/onder
werpen/coronavirus-covid-
19/reizen-en-vakantie/vliegverbod 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit overzicht wordt regelmatig geüpdatet en daarvoor worden status updates van federale en nationale 
overheden en de volgende websites geraadpleegd: 

• https://ec.europa.eu  

• https://www.ecdc.europa.eu 

• https://www.who.int 

• https://www.rivm.nl 

• https://www.vrzl.nl 

• https://www.ggdzl.nl 

• https://www.bundesregierung.de  

• https://www.auswaertiges-amt.de/ 

• https://www.land.nrw/corona 

• https://rki.de 

• https://www.kreis-heinsberg.de 

• https://www.staedteregion-aachen.de  

• http://www.aachen.de 

• https://www.health.belgium.be 

• https://www.info-coronavirus.be 

• https://www.crisis-limburg.be 
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