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De Duitse regering wil 10 miljard euro extra uittrekken voor
werknemers die vanwege arbeidstijdverkorting minder werken en
om de btw voor de horeca te verlagen
Nu een deel van de winkels in Duitsland weer open mag, gaan
meer mensen de straat op. De verschillen tussen de steden zijn
groot
Bijna een vijfde van de Duitse bedrijven plant een vermindering
van het aantal personeelsleden
De coalitiepartijen CDU/CSU en SPD zijn het in de nacht van woensdag op
donderdag eens geworden over extra investeringen van 10 miljard euro voor
werknemers die gedwongen minder werken en voor de horeca. De
arbeidstijdverkorting geldt inmiddels voor honderdduizenden werknemers in
Duitsland. Zij krijgen een deel van hun netto-inkomen van de overheid vergoed.
Dat kan nu - afhankelijk van de omstandigheden - van 60-67 procent worden
verhoogd naar 80-87 procent. De btw op eten in horecabedrijven wordt vanaf 1
juli voor een jaar verlaagd van 19 naar 7 procent. Verder trekt de regering 500
miljoen euro uit om digitaal onderwijs voor scholieren thuis te verbeteren,
bijvoorbeeld voor de aanschaf van computers en het ontwikkelen van online
lesmateriaal. Lees meer bij tagesschau.de en Süddeutsche.de
Cijfers RKI
Het Duitse Robert Koch Institut, vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM, meldde
donderdag 148.046 corona-besmettingen, 2352 meer dan woensdag. Het aantal
mensen in Duitsland dat aan Covid-19 is gestorven is 5094, dat zijn
215 overledenen meer dan woensdag. Meer in het Dashboard van het RKI
Meer mensen op straat
Nu een deel van de winkels in Duitsland weer open mag, blijkt dat daar in grote
steden heel verschillend op wordt gereageerd. In München kwam na de strenge
coronamaatregelen nog slechts 8 procent van de mensen naar buiten die normaal
op straat waren. Dat is nu gestegen naar 13 procent. In Berlijn steeg het van 18
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naar 27 procent, in Hamburg van 11 naar 36 procent en in Hannover van 17 naar
54 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Corona-Datamonitor van het Institut für
Weltwirtschaft IfW in Kiel. Lees meer bij tagesschau.de
De Duitse viroloog Christian Drosten van de Berliner Charité waarschuwde
woensdag dat Duitsland de successen die het tot nu toe bij de indamming van het
coronavirus heeft geboekt, verspeelt als winkelstraten nu weer vol mensen zijn.
Het zou hem niet verbazen als er in mei of juni een situatie ontstaat "die we niet
kunnen controleren, als we niet oppassen", aldus Drosten, bekend van
de dagelijkse NDR-podcast. Er kunnen dan "veel meer startpunten voor het virus
zijn dan aan het begin van de epidemie". Ook kanselier Merkel benadrukte
donderdagochtend in haar regeringsverklaring dat de situatie in Duitsland nog
steeds zeer kwetsbaar is. Lees meer bij RND.de
Vermindering aantal personeelsleden
Bijna een vijfde van de Duitse bedrijven plant een vermindering van het aantal
personeelsleden. Dat meldt het ifo-Institut voor economisch onderzoek. 18
procent van de ondernemingen wil werknemers ontslaan of tijdelijke contracten
niet verlengen, 46 procent stelt investeringen uit en bijna 50 procent wil
arbeidstijdverkorting aanvragen. Lees meer in het liveblog van tagesschau
Daimler en Volkswagen
De Duitse autoproducent Daimler rekent voor het eerste kwartaal van 2020
met een verlies - voor rente en belasting - van 78 procent, in totaal 617 miljoen
euro. Volkswagen start donderdag na ruim vijf weken van stilstand de productie
weer langzaam op, te beginnen met de fabrieken in Zwickau en Chemnitz.
Maandag moet het werk ook weer worden opgestart in Dresden, Wolfsburg, Emden
en Hannover. Lees meer in het liveblog van tagesschau
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