Het coronavirus: werken in Duitsland
De Europese lidstaten hebben de afgelopen dagen besluiten genomen over het sluiten
van hun grenzen en toegang tot hun grondgebied. In deze factsheet leest u wat dat
betekent voor grensarbeid: werknemers die voor hun werk tussen Nederland en
Duitsland moeten reizen

Wij werken regelmatig in Duitsland. Kunnen we nu überhaupt nog naar Duitsland?
De grenzen tussen Nederland en Duitsland zijn vooralsnog open. Duitsland heeft de grenzen gesloten
met landen die het RKI - het Duitse RIVM - als risicogebieden heeft aangemerkt. Daar valt Nederland niet
onder. U kunt de actuele informatie omtrent de Duitse maatregelen tegen het coronavirus lezen op de
volgende Duitse websites:
•
•
•
•

de Duitse Bondsregering
het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken
het Duitse ministerie van Volksgezondheid
het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken
Daarnaast is er in Nederland is inmiddels een oranje reisadvies gegeven voor Duitsland. Dit betekent dat
de Nederlandse overheid adviseert om niet naar Duitsland af te reizen tenzij het absoluut noodzakelijk is.

Waar vind ik informatie over de maatregelen die per regio zijn genomen in Duitsland?
In Duitsland worden veel zaken op deelstaatniveau geregeld. Dat betekent dat de aanpak van het
coronavirus lokaal kan verschillen. Wilt u weten welke maatregelen er in een bepaalde deelstaat gelden?
Kijk dan op de pagina van het desbetreffende Bundesland:
•
•
•
•
•

Baden-Württemberg
Beieren
Berlijn
Bremen
Brandenburg
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Voor-Pommeren
Nordrhein-Westfalen
Nedersaksen
Rijnland-Palts
Saarland
Saksen
Saksen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

Op federaal niveau is het Bundesgesundheitsministerium - de Duitse variant van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport - een nuttige bron van informatie over de Duitse aanpak van het
coronavirus. Het ministerie heeft ook een aparte pagina over het coronavirus, waar actuele ontwikkelingen
worden bijgehouden.

Als we toch aan het werk gaan in Duitsland, waar moeten we dan rekening mee houden?
In Duitsland gelden dezelfde adviezen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus in het contact
met mensen als in Nederland. Dat wil zeggen niezen of hoesten in de kromming van uw arm, regelmatig
uw handen wassen, papieren zakdoekjes gebruiken, handen schudden vermijden en op afstand van 1,5
meter van anderen blijven.

Is er een document beschikbaar waarmee ik kan aantonen dat mijn medewerkers in
Duitsland werkzaamheden moet uitvoeren?
Op moment zijn er nog geen belemmeringen wat het passeren van de grens tussen Nederland en
Duitsland betreft. Wel dient grensoverschrijdend verkeer een beroepsmatig doel hebben. Er is
een document voor grensoverschrijding van de Duitse politie beschikbaar om dat aan te tonen.

Voor meer informatie
Op de volgende websites vindt u de actuele informatie van de Duitse overheid:
•
•
•

https://www.bmi.bund.de/DE/startseite/startseite-node.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/reisebes
chraenkungen-grenzkontrollen/reisebeschraenkungen-grenzkontrollenliste.html;jsessionid=69F6A7069E15AB8A7FA75656175FC180.1_cid295
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavir
us-faqs.html#doc13738352bodyText3

Op de website van de Nederlandse Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u veelgestelde vragen
over zakendoen en coronavirus per land:
•

https://www.rvo.nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-zakendoen-en-coronavirus-land
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Meer informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de VHG Ondernemershelpdesk via
ondernemershelpdesk@vhg.org of (030) 659 56 50. De VHG Ondernemershelpdesk is bereikbaar op
werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur en op dinsdag tussen 8.30 en 20.00 uur.
Disclaimer
Aan de inhoud van dit document is de grootst mogelijke zorg besteed. Mocht desondanks de informatie onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen
wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Branchevereniging VHG aanvaard geen aansprakelijkheid voor informatie die
op websites staat waarnaar wij verwijzen.
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