CORONADOSSIER KONINKLIJKE BLN-SCHUTTEVAER:
WELKE INREISREGELS GELDEN IN DUITSLAND?
De Duitse federale autoriteiten hebben nu verduidelijkt dat bemanningsleden van binnenschepen
zich moeten aanmelden als ze Duitsland betreden én dat ze een bewijs van een negatieve
coronatest moeten kunnen overleggen wanneer zij langer dan 24 uur in Duitsland verblijven (deze
test mag niet ouder eerder zijn afgenomen dan 48 uur voor het inreismoment).
MELD- EN TESTPLICHT VOOR BINNENVAARTONDERNEMERS UIT NEDERLAND
➔ Bemanningsleden op schepen uit Nederland, moeten zich voor hun binnenkomst in Duitsland
altijd digitaal aanmelden, klik hier voor het aanmeldformulier | Klik hier voor de uitleg.
De gegevens van de digitale aanmelding worden doorgegeven aan het Gesundheitsamt, de
Duitse GGD, in de plaats die u bezoekt. Het Gesundheitsamt kan controleren of u zich aan de
regels (m.b.t. testen en quarantaine) houdt.
➔ Daarnaast geldt een testplicht: Alle bemanningsleden aan boord van een schip komend uit
Nederland moeten, wanneer zij langer dan 24 uur in Duitsland blijven, een negatieve coronatest
bij zich hebben die niet eerder is afgenomen dan 48 uur voor binnenkomst in Duitsland en deze
moet zijn afgenomen door bevoegd personeel. Dit bewijs moet u - als daarom wordt gevraagd
- aan de bevoegde instanties tonen. Vooralsnog moeten ook mensen die al zijn gevaccineerd
een negatieve test bij zich hebben.
De Wasserschutzpolizei (WSP) is al begonnen met het toezicht op de aanmelding en naleving van
de aanmeldplicht en/of testverplichting. Binnenkort zal men ook boetes opleggen in geval van
overtredingen. Om op een werkbare manier aan de testverplichting te kunnen voldoen, heeft
Koninklijke BLN-Schuttevaer het MMD benaderd en hebben we het mogelijk gemaakt dat er een
"Coronatest onder toezicht van een bevoegd persoon" aan boord van uw schip kan worden
uitgevoerd. Dit valt binnen de wettelijke mogelijkheden en wordt door de WSP aanvaard. De
procedure is vrijwillig en het staat u uiteraard vrij om op een andere manier aan uw testverplichting
te voldoen (bijvoorbeeld via commerciële testcentra aan de wal).
UITZONDERINGEN
Als uw verblijf in het buitenlandse risicogebied korter was dan 24 uur (doorvaart vanuit België naar
Duitsland) OF uw verblijf in Duitsland is korter dan 72 uur, bent u vrijgesteld van de
testverplichting.
WAT MOET U ALS SCHIPPER/EINDVERANTWOORDELIJKE DOEN?
1. Nauwkeurig documenteren. Documenteer in het vaartijdenboek precies wanneer (datum & tijd)
u Nederland bent binnengekomen en weer hebt verlaten. (D<>NL, BE<>NL) Alleen zo kunt u aan
op geloofwaardige wijze aantonen hoe lang u in Nederland en in Duitsland heeft verbleven.
2. Blijft u langer dan 24 uur in Nederland? En gaat u daarna naar Duitsland? Laat dan alle
bemanningsleden testen in een testcentrum aan wal OF regel een "Coronatest onder toezicht"
met MMD. Regel de testdatum zo dat het testresultaat beschikbaar is bij binnenkomst in
Duitsland, maar niet ouder is dan 48 uur. Zorg er ook voor dat elk bemanningslid het digitale

registratieformulier heeft ingevuld en bewaar deze zorgvuldig i.v.m. het unieke ID nummer van
dit document.
3. Kunt u vóór binnenkomst in Duitsland inschatten dat u Duitsland binnen 72 uur weer zult
verlaten? Dan is een coronatest niet nodig. Zorg ervoor dat elk bemanningslid het digitale
registratieformulier heeft ingevuld alvorens de grens wordt gepasseerd.
HOE WERKT DE CORONATEST ONDER TOEZICHT?
1. Voorbereiding:
Bel MMD van maandag tot zaterdag tussen 09:00u-17:00u om een afspraak te maken voor de
'Coronatest onder toezicht'. Gegevens:
MMD - Maritime Medical Diagnostics
Tel: +31 6 539 982 62 | E-Mail: Elrokoppel@hetnet.nl of
Tel: +31 6 122 495 49 | E-Mail: meoveto@gmail.com
2. Uitvoering:
➔ Leg voor elk bemanningslid een corona (zelf)test klaar.
➔ Breng op het afgesproken tijdstip een video-(telefoon)-verbinding tot stand met MMD (bijv.
WhatsApp video).
➔ Onder virtueel toezicht en begeleiding van MMD voert de kapitein de coronatest bij zichzelf
of met de hulp van een bemanningslid uit.
➔ MMD zal ook toezien op de uitvoering van de coronatest op de andere bemanningsleden,
mocht dit nodig zijn.
➔ De schipper stuurt de individuele testresultaten met de namen van de bemanningsleden
naar MMD.
➔ MMD stelt een testcertificaat op en stuurt dit per e-mail naar het schip.
Let op:
➔ Bovenstaand beschreven testverplichting geldt alleen voor bemanningsleden van
binnenschepen! Voor privéreizen in uw vrije tijd of voor reizen van en naar het schip, kunt u
onderworpen zijn aan andere quarantaine-, rapportage- en testverplichtingen. Informeer bij de
bevoegde nationale / regionale autoriteiten voordat u aan een reis begint.
➔ Uitzonderingen gelden alleen voor gezonde bemanningsleden. De vrijstelling van de
quarantaine- en testverplichting (voor het verblijven van < 24 uur ) geldt alléén als niemand aan
boord besmettingssymptomen van het coronavirus vertoont. Als u Nederland per schip
doorkruist zonder tussenstop, b.v. komend uit België, of als uw tussenstop in Nederland korter
was dan 24 uur, zijn de bemanningsleden ook vrijgesteld van de keuringsplicht. Ook
bemanningsleden die Duitsland alleen voor doorreis binnenkomen, b.v met als bestemming
Birsfelden (Zwitserland), hoeven niet te worden getest. Dit geldt echter alleen als de doorreis
plaatsvindt zonder onnodige tussenstops/aanlandingen.
➔ De kosten voor deze “Coronatest onder toezicht” bedragen € 50,- per schip (voor de complete
bemanning). I.v.m. snelheid en beschikbaarheid raden wij u aan van te voren de afspraak met
MMD te maken en de namen vooraf, liefst digitaal, aan te melden.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de Duitse voorschriften inzake verplichte registratie en
keuring ver afstaan van de realiteit van de binnenvaart en moeilijk te verenigen zijn met uw
dagelijks leven aan boord. Samen met andere branchepartijen en het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat proberen wij veranderingen te bewerkstelligen bij de verantwoordelijke deelstaat- en
federale ministeries. Helaas is de bereidheid van politici om binnenvaartvriendelijke uitzonderingen
te maken zeer gering.
Het is mogelijk om een papieren formulier in te vullen. Deze dient dan per post verzonden te
worden. De digitale aanmelding is naar onze mening wel de beste en snelste optie.
Klik hier voor de papieren versie om uit te printen:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/I
nfoblatt/210113_Ersatzmitteilung.pdf

