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De Bondsdag heeft woensdag ingestemd met het coronamaatregelenpakket van de Duitse regering. Het Robert Koch Institut het Duitse RIVM - meldde woensdagochtend 31.554 besmettingen met
het coronavirus, 149 patiënten zijn overleden.
De Bondsdag heeft woensdagmiddag ingestemd met de corona-noodmaatregelen
van de regering en met de daarvoor herziene begroting. Die begroting gaat uit
van extra schulden van zeker 156 miljard euro. Daarvoor wordt het
begrotingsevenwicht, vastgelegd in de grondwet, met toestemming van het
parlement nu tijdelijk losgelaten. De fracties van de CDU/CSU, SPD, FPD, Die Linke
en Bündnis 90/Die Grünen stemden allemaal voor de herziene begroting en het
noodpakket, de AfD onthield zich van stemming. De Bondsraad, de
vertegenwoordiging van de deelstaten, moet vrijdag nog met de maatregelen
instemmen. Lees meer bij Spiegel Online
Het noodpakket moet ervoor zorgen dat de Duitse gezondheidszorg gegarandeerd
blijft, dat mensen in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien en dat de
economie stabiel blijft en arbeidsplaatsen worden veiliggesteld. Dat zei minister
van Finaniën en vice-kanselier Scholz woensdag voorafgaand aan het debat in de
Bondsdag. Scholz sprak er namens kanselier Merkel, die thuis in quarantaine zit.
Hij riep de Bondsdagleden op tot solidariteit.
De maatregelen voorzien onder meer in extra steun voor ziekenhuizen van rond
de drie miljard euro. Ook moet het aantal IC-bedden - nu 28.000 - worden
verdubbeld. Voor de garantie van het levensonderhoud van de bevolking zijn extra
ﬁnanciële maatregelen voorzien, zoals voor ouders die niet kunnen werken omdat
hun kinderen thuis zijn. Ook komen er extra wettelijke regelingen om huurders te
beschermen. Om het bedrijfsleven te helpen, komt er veel extra geld voor de
ﬁnanciering van arbeidstijdverkorting. Kleine bedrijven kunnen snel en simpel
kredieten aanvragen, grote bedrijven kunnen ook een beroep doen op de overheid
en zelfs tijdelijk nationalisatie van bedrijven wordt mogelijk. Lees meer bij
tagesschau.de
De Bondsdag heeft woensdag ook bepaald dat het parlement voortaan besluiten
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mag nemen als meer dan een kwart van de afgevaardigden - 178 - aanwezig is.
Dat was de helft, 355.
'Epidemie-Fall'
De Bondsdag besluit woensdag ook over het vaststellen van een 'epidemische
Lage von nationaler Tragweite' - ook 'Epidemie-Fall' genoemd - een soort
noodtoestand ten tijde van een epidemie. Die geeft het ministerie van Gezondheid
meer bevoegdheden om maatregelen te nemen, die dan ook in alle deelstaten
gelden. De deelstaten bepalen normaal gesproken hun eigen gezondheidsbeleid.
De noodsituatie zou voor een jaar moeten gelden. Het wetsontwerp van minister
Spahn van Gezondheid moet vrijdag ook door de Bondsraad worden goedgekeurd.
Lees meer bij Faz.net, Frankfurter Rundschau en bij Bundesregierung.de
De Bondsdagvergadering verliep woensdag anders dan normaal. Om 1,5 meter
afstand aan te kunnen houden, mocht een op de drie stoelen in het parlement
worden bezet - de fracties stuurden daarvoor hun experts. De andere
afgevaardigden volgden het debat via de tv. De stemming vond in de lobby van de
Bondsdag plaats, omdat daar meer afstand kan worden gehouden. Lees meer bij
Spiegel Online
Besmettingen
Het aantal bevestigde corona-besmettingen is in Duitsland van dinsdag op
woensdag met 4118 gestegen naar 31.554, heeft het Robert Koch Institut (RKI)
woensdag gemeld. 149 coronapatiënten in Duitsland zijn overleden.
Het RKI heeft woensdag besloten alleen nog mensen met symptomen te testen op
het coronavirus. Zo moeten de testlaboratoria worden ontlast. Mensen met lichte
klachten moeten gewoon thuisblijven. Lees meer in het liveblog van
tagesschau.de
Eindexamens
De deelstaatministers van Onderwijs hebben woensdag in een telefonische
conferentie besloten dat de eindexamens (Abitur) in Duitsland doorgaan. Hoewel
de scholen in Duitsland zijn gesloten, is op dit moment het afzeggen van de
centrale eindexamens niet nodig, vindt de Kultusministerkonferenz (KMK), het
overlegorgaan van de onderwijsministers. Deelstaten kunnen wel besluiten de
eindexamens te verschuiven naar een later tijdstip dit schooljaar. Onderwijs is in
Duitsland een deelstaataangelegenheid. Dinsdag bleek dat Sleeswijk-Holstein de
eindexamens wilde laten vervallen, terwijl stadstaat Hamburg er juist aan wilde
vasthouden. Lees meer bij FAZ.net
Nederland heeft dinsdag besloten de centrale eindexamens niet door te laten
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gaan. Scholen moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen of
leerlingen geslaagd zijn of niet. Lees meer bij nos.nl
Teruggehaalde toeristen
De Duitse regering heeft samen met reisorganisaties en luchtvaartmaatschappij
Lufthansa inmiddels meer dan 150.000 gestrande reizigers terug naar Duitsland
gehaald. Van hen zijn 17.000 mensen met een door het ministerie van
Buitenlandse Zaken gecharterd vliegtuig teruggekomen, laat een woordvoerder
weten. De terughaalactie is nog niet voorbij. Bij het begin ervan, vorige week, was
sprake van 200.000 gestrande reizigers. Lees meer in het liveblog van
tagesschau.de
NRW laat gevangen vrij
De deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) heeft besloten ongeveer 1000
gevangenen vrij te laten om het gevaar van een coronabesmetting in de
gevangenissen te voorkomen. Op deze manier kunnen quarantainezones worden
gecreëerd. Het gaat om mensen die een korte straf - maximaal 18 maanden uitzaten en sowieso voor 20 juli zouden worden vrijgelaten. In NRW zitten
ongeveer 16.000 mensen vast. De deelstaat wil ook voor meer beschermend
materiaal voor het gevangenispersoneel zorgen. Dat is er nu niet genoeg. Tot nog
toe is er nog geen coronabesmetting in een gevangenis in NRW vastgesteld. Lees
meer bij Focus Online
Zie ook op Duitslandweb:
Corona in Duitsland: veelgestelde vragen
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