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Actuele overzicht over kleur zones 
 

 

- NRW is geel voor Nederland 

 − NRW is oranje voor België (de regeringswijken van Düsseldorf en Keulen 
zijn rood voor België) 

− België is oranje voor Nederland 

 
− België is in zijn geheel rood voor NRW  

− Nederland is rood voor België en NRW 

 
Raadpleeg niet te min de officiële informatie van uw land. 
 
Om de situatie voor u te vereenvoudigen, hebben we op volgende pagina een 
overzicht gemaakt van de inreisbeperkingen.  
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Ik wil graag van België naar NRW reizen... 
 
Het geldige NRW-in en uitvoerreglement en de Belgische FAQ zijn van toepassing. 
 

BEZOEK KORTER DAN 24 UUR BEZOEK LANGER DAN 24 UUR 
U mag, ongeacht de reden, naar NRW reizen, u hoeft 
zich niet te melden bij de lokale gezondheidsautoriteit. 
Reizen naar de “Regierungsbezirken” Düsseldorf en 
Köln raadt België sterk af.   
 
 U hoeft niet in quarantaine en heeft geen 

testverplichting. 
 
Dit geldt niet als u: 

• Dagelijks werkt in NRW  

• Dagelijks studeert in NRW 
 
Het wordt aanbevolen dat u zich één keer registreert 
bij de lokale gezondheidsautoriteit. 
 
 

In NRW gelden de volgende regels als u langer dan 24 
uur wilt verblijven, zonder in quarantaine te hoeven 
gaan:  
om te werken  
➔ toegestaan voor een verblijf van maximaal 5 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer te 
melden bij de lokale gezondheidsautoriteit 
  

om te studeren/naar school te gaan  
➔ toegestaan voor een verblijf van maximaal 5 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer te 
melden bij de lokale gezondheidsautoriteit 
 

voor dringende medische behandeling 
➔ toegestaan voor een verblijf van maximaal 3 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer te 
melden bij de lokale gezondheidsautoriteit 

 
voor begrafenis, bruiloft  
➔ toegestaan voor een verblijf van maximaal 3 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer te 
melden bij de lokale gezondheidsautoriteit 

 
om mijn familie te bezoeken (eerste en tweede graad 
en levenspartner), zorgrecht 
➔ toegestaan voor een verblijf van voor maximaal 3 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer te 
melden bij de lokale gezondheidsautoriteit. 

 Bij terugkomst in België: Reizen naar Düsseldorf of 
Keulen wordt ten zeerste afgeraden door België. U dient, 
als u langer dan 48 uur in Düsseldorf of Keulen bent 
geweest, en langer dan 48 uur wilt verblijven in België, 
48 uur voor uw aankomst in België een Passenger 
Locator Form in te vullen en in quarantaine te gaan 
(vanaf 23-10 16:00) 

Contact van de lokale gezondheidsautoriteit 
Städteregion Aachen:  
https://www.staedteregion-aachen.de/grenzpendler 
Kreis Heinsberg (e-mail sturen aan):  
reisen-corona@kreis-heinsberg.de 
www.kreis-heinsberg.de 
 

Kreis Euskirchen (email sturen aan): 
gesundheitsamt@kreis-euskirchen.de 
zie ook de Website 
Kreis Düren: (email sturen aan):  
amt53@kreis-dueren.de 
zie ook Website. 
 

 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-06_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://www.staedteregion-aachen.de/grenzpendler
mailto:reisen-corona@kreis-heinsberg.de
http://www.kreis-heinsberg.de/
mailto:gesundheitsamt@kreis-euskirchen.de
https://www.kreis-euskirchen.de/buergerservice/gesundheit/reiserueckkehrer12345.php#Merkblatt_f-C3BCr_Einreisende_-28Stand_01-10-2020-29
mailto:amt53@kreis-dueren.de
https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/53/index.php?mode=email&email=b478bd1b7dee4d6172cd3994eaceeb0273566702d5c7acad&emailImageUrl=%2Fkreishaus%2Famt%2F53%2Findex.php.media%2Ftextimage%2F1347015064.png
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Ik wil graag van NRW naar België reizen... 
 
Het geldige NRW-in en uitvoerreglement en de Belgische FAQ zijn van toepassing. 
 

BEZOEK KORTER DAN 24 UUR BEZOEK LANGER DAN 24 UUR 

U mag, ongeacht de reden, naar België reizen. 
 
Dit geldt ook als u: 

• Dagelijks werkt in België  

• Dagelijks studeert in België 
 

U hoeft niet in quarantaine en heeft geen 
testverplichting. 

U dient, als u langer dan 48 uur wilt verblijven in 
België en als u langer dan 48 uur in de 
“Regierungsbezirken” Düsseldorf of Keulen bent 
geweest, 48 uur voor uw aankomst in België een 
Passenger Locator Form in te vullen en in 
quarantaine te gaan (vanaf 23-10 16:00) 

Bij terugkomst in NRW: 
U dient zich te melden bij de lokale 
gezondheidsautoriteit, u dient dan een negatieve 
coronatest te kunnen overhandigen, kunt u dit niet 
dan dient in zelfquarantaine te gaan en een test te 
laten uitvoeren. 

 Uitzonderingen op de quarantaine/testplicht zijn: 

 

om te werken  
➔ toegestaan voor een verblijf van maximaal 5 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer te 
melden bij de lokale gezondheidsautoriteit  
 

om te studeren/naar school te gaan  
➔ toegestaan voor een verblijf van maximaal 5 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer te 
melden bij de lokale gezondheidsautoriteit 

 
voor dringende medische behandeling 
➔ toegestaan voor een verblijf van maximaal 3 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer te 
melden bij de lokale gezondheidsautoriteit 

 
voor begrafenis, bruiloft  
➔ toegestaan voor een verblijf van maximaal 3 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer te 
melden bij de lokale gezondheidsautoriteit 

 
om mijn familie te bezoeken (eerste en tweede 
graad en levenspartner), zorgrecht  
➔ toegestaan voor een verblijf van voor maximaal 3 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer te 
melden bij de lokale gezondheidsautoriteit. 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-06_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
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Ik wil graag van België naar Nederland (provincie Limburg): 
 
De officiële reisinstructies van het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgische FAQ 
zijn van toepassing. 
 
BEZOEK KORTER DAN 48 UUR BEZOEK LANGER DAN 48 UUR 

Het wordt aanbevolen om bij aankomst in 
Nederland 10 dagen in quarantaine te gaan. 
Deze quarantaine kan echter om 
noodzakelijke redenen worden onderbroken. 
Deze redenen zijn hier te vinden:  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/reizen-en-op-
vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-
aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-
thuisquarantaine 

Het wordt aanbevolen om bij aankomst in 
Nederland 10 dagen in quarantaine te 
gaan. Deze quarantaine kan echter om 
noodzakelijke redenen worden 
onderbroken. Deze redenen zijn hier te 
vinden: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/reizen-en-op-
vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-
aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-
thuisquarantaine 

 
U moet, bij terugkeer naar België, 48 uur 
voor uw aankomst een Passenger Locator 
Form invullen. U dient in quarantaine te 
gaan. 

 
 
 
  

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
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Ik wil graag van Nederland (provincie Limburg) naar België gaan... 

 
De Belgische FAQ en de Nederlandse reisadviezen zijn van toepassing 
 
BEZOEK KORTER DAN 48 UUR BEZOEK LANGER DAN 48 UUR 

Het wordt aanbevolen alleen naar België te 
reizen voor noodzakelijke zaken. 
 
Bij terugkeer in Nederland wordt het 
aanbevolen 10 dagen in quarantaine te 
gaan. Deze quarantaine kan echter om 
noodzakelijke redenen worden 
onderbroken. Deze redenen zijn hier te 
vinden: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/c
oronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-
gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-
nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine 

U moet, 48 uur voor uw aankomst in België 
een Passenger Locator Form invullen en in 

quarantaine gaan. 
 
Bij terugkeer in Nederland wordt het 
aanbevolen 10 dagen in quarantaine te 
gaan. Deze quarantaine kan echter om 
noodzakelijke redenen worden 
onderbroken. Deze redenen zijn hier te 
vinden: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/c
oronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-
gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-
nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine 

 

 
 
  

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
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Ik wil graag van NRW naar Nederland (provincie Limburg) reizen... 

 
De Duitse reisadviezen zijn van toepassing.  
 

BEZOEK KORTER DAN 24 UUR BEZOEK LANGER DAN 24 UUR 

U mag, ongeacht de reden, naar Nederland 
(provincie Limburg) reizen. 
 
➔ U hoeft niet in quarantaine en heeft geen 

testverplichting. 

Bij terugkomst in NRW: 
U dient zich te melden bij de lokale 
gezondheidsautoriteit, u dient dan een 
negatieve coronatest te kunnen overhandigen, 
kunt u dit niet dan dient in zelfquarantaine te 
gaan en een test te laten uitvoeren. 

 Uitzonderingen op de quarantaine/testplicht zijn: 

 

om te werken  
➔ toegestaan voor een verblijf van maximaal 5 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer 
te melden bij de lokale gezondheidsautoriteit 
  

om te studeren/naar school te gaan  
➔ toegestaan voor een verblijf van maximaal 5 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer 
te melden bij de lokale gezondheidsautoriteit 

 
voor dringende medische behandeling 
➔ toegestaan voor een verblijf van maximaal 3 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer 
te melden bij de lokale gezondheidsautoriteit 

 
voor begrafenis, bruiloft  
➔ toegestaan voor een verblijf van maximaal 3 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer 
te melden bij de lokale gezondheidsautoriteit 

 
om mijn familie te bezoeken (eerste en 
tweede graad en levenspartner), zorgrecht  
➔ toegestaan voor een verblijf van voor 

maximaal 3 aaneengesloten dagen, u dient 
zich één keer te melden bij de lokale 
gezondheidsautoriteit. 

 
 
 
  

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-06_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
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Ik wil graag van Nederland (provincie Limburg) naar NRW reizen... 
 
De reisadviezen van het Koninkrijk der Nederlanden en het geldige NRW-in en 
uitvoerreglement zijn van toepassing 
 

BEZOEK KORTER DAN 24 UUR BEZOEK LANGER DAN 24 UUR 

U mag, ongeacht de reden, naar NRW reizen, u 
hoeft zich niet te melden bij de lokale 
gezondheidsautoriteit.  
 
➔ U hoeft niet in quarantaine en heeft geen 

testverplichting. 
 

Dit geldt niet als u: 

• Dagelijks werkt in NRW  

• Dagelijks studeert in NRW 
 
Het wordt aanbevolen dat u zich één keer 
registreert bij de lokale gezondheidsautoriteit. 

In NRW gelden de volgende regels als u langer dan 
24 uur wilt verblijven, zonder in quarantaine te 
hoeven gaan:  
 
om te werken  
➔ toegestaan voor een verblijf van maximaal 5 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer te 
melden bij de lokale gezondheidsautoriteit  

 
om te studeren/naar school te gaan  
➔ toegestaan voor een verblijf van maximaal 5 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer te 
melden bij de lokale gezondheidsautoriteit 

 
voor dringende medische behandeling  
➔ toegestaan voor een verblijf van maximaal 3 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer te 
melden bij de lokale gezondheidsautoriteit 

 
voor begrafenis, bruiloft  
➔ toegestaan voor een verblijf van maximaal 3 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer te 
melden bij de lokale gezondheidsautoriteit 

 
om mijn familie te bezoeken (eerste en tweede 
graad en levenspartner), zorgrecht  
➔ toegestaan voor een verblijf van voor maximaal 3 

aaneengesloten dagen, u dient zich één keer te 
melden bij de lokale gezondheidsautoriteit. 
 

Contact van de lokale gezondheidsautoriteit 

Städteregion Aachen:  
https://www.staedteregion-
aachen.de/grenzpendler 
Kreis Heinsberg (e-mail sturen aan):  
reisen-corona@kreis-heinsberg.de 
www.kreis-heinsberg.de 
 

Kreis Euskirchen (email sturen aan): 
gesundheitsamt@kreis-euskirchen.de 
zie ook de Website 

Kreis Düren: (email sturen aan):  
amt53@kreis-dueren.de 
zie ook Website. 
 

 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-06_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-06_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
https://www.staedteregion-aachen.de/grenzpendler
https://www.staedteregion-aachen.de/grenzpendler
mailto:reisen-corona@kreis-heinsberg.de
http://www.kreis-heinsberg.de/
mailto:gesundheitsamt@kreis-euskirchen.de
https://www.kreis-euskirchen.de/buergerservice/gesundheit/reiserueckkehrer12345.php#Merkblatt_f-C3BCr_Einreisende_-28Stand_01-10-2020-29
mailto:amt53@kreis-dueren.de
https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/53/index.php?mode=email&email=b478bd1b7dee4d6172cd3994eaceeb0273566702d5c7acad&emailImageUrl=%2Fkreishaus%2Famt%2F53%2Findex.php.media%2Ftextimage%2F1347015064.png

