
Testen van grensgangers die in Duitsland wonen 
 

Geacht College, 

 

Sinds 6 april geldt Nederland voor Duitsland als hoogrisicogebied. Dit houdt in dat reizigers een meld-

, test- en quarantaineplicht hebben. De uitvoering van deze maatregelen verschilt echter per 

deelstaat. We zijn gebeld door ondernemers waarvan de werknemers in Duitsland wonen en elke 

dag de grens over moeten om te komen werken. Daarnaast hebben we ook signalen ontvangen van 

bezorgde ouders die in Duitsland wonen maar waarvan de kinderen in Nederland naar school gaan.  

 

Vanaf 6 april heeft Duitsland bepaald dat reizigers een negatieve test bij zich moeten hebben als ze 

naar Duitsland reizen. De uitslag van deze test moet 72 uur geldig zijn. Dat betekent dat er 2 keer per 

week een test afgenomen moet worden. Dit moet met een commerciële test, want een commerciële 

test geeft ook een bewijs af. De kosten van een commerciële test zitten tussen de 60 en 150 Euro per 

test. De kosten van het testen in de GGD-teststraat liggen aanzienlijk lager, maar de GGD geeft 

(vooralsnog) geen bewijs af zodra de uitslag van de test bekend is. Dit betekent onnodig hoge kosten 

van deze ouders en ondernemers. 

 

Voor een gezin met drie kinderen woonachtig in Duitsland die in Nederland naar school gaan 

betekent dit (indien ouder kinderen naar school brengt), 8 sneltests per week en dus 800 Euro aan 

testkosten per week voor een gezin. Dit vinden wij als Dinkellandse VVD onwenselijk. 

Voor een ondernemer met 20 arbeidsmigranten in dienst die in Duitsland wonen betekent dit 40 

testen per week. Als we uitgaan van 100 Euro per sneltest lopen de kosten op tot 4000 Euro per 

week. En dan moet er ook nog geld verdiend worden. Ook dit vinden wij als Dinkellandse VVD 

onwenselijk. 

 

Vandaar de volgende vragen: 

 

- Welke oplossingen ziet het College voor bovenstaand probleem? 

- Is het College bereid om samen met de GGD (Twente) in overleg te gaan om de 

mogelijkheden voor het verstrekken van een testbewijs te onderzoeken? 

- Is het College bereid om zijn connecties binnen de Euregio en/of Nordhorn in te zetten om 

tot spoedige oplossingen te komen die in ieder geval voor de grensgangers gelden die komen 

werken en naar school gaan?  

- Wat kan de teststraat in Denekamp hierin betekenen? 

 

Gezien de urgentie van het probleem zien we de antwoorden graag op zeer korte termijn tegemoet. 

 

Met een liberale groet, 

 

Joris Poffers 

Dinkellandse VVD 

 

 


