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Duitsland verlengt de reiswaarschuwing tot en met midden juni
De deelstaatministers van Onderwijs willen dat leerlingen in
Duitsland voor de zomervakantie beperkt weer naar school kunnen
Duitsland verwacht de zwaarste recessie sinds de Tweede
Wereldoorlog
De bondsregering heeft besloten het aantal coronatests nog
verder uit te breiden
De Duitse regering verlengt de reiswaarschuwing tot en met midden juni. Dat
betekent dat alle niet-noodzakelijke, toeristische reizen naar het buitenland tot
die tijd niet mogelijk zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat ervan uit
van dat de drastische inperkingen van het vliegverkeer en de internationale
reisberperkingen en quarantaineregels voorlopig nog niet niet van de baan zijn.
Ook moet de waarschuwing ervoor zorgen dat het coronavirus zich niet verder
verspreidt of dat mensen opnieuw in het buitenland stranden. Of mensen in de
zomervakantie weer op reis mogen, is nog open. In Duitsland zelf zijn toeristische
reizen ook verboden. Lees meer bij tagesschau.de
Voor 14 juni wil Duitsland de situatie in nauw overleg met de buurlanden opnieuw
beoordelen. Duitsland heeft op 16 maart de grenzen met Oostenrijk, Zwitserland,
Denemarken, Frankrijk en Luxemburg gesloten. Op 10 april werden nieuwe
reisbeperkingen ingevoerd: zo moet iedereen die vanuit het buitenland Duitsland
binnenkomt, twee weken in quarantaine. Uitzonderingen gelden bijvoorbeeld voor
werk- en transitverkeer, maar verschillen per deelstaat. Lees meer over de
reisbeperkingen op Duitslandweb
Deelstaatministers: scholen voor de zomervakantie openen
De deelstaatministers van Onderwijs willen dat leerlingen in Duitsland voor de
zomervakantie beperkt weer naar school kunnen. Daarvoor hebben ze dinsdag
tijdens de Kultusministerkonferenz (KMK), hun overlegorgaan, een plan opgesteld,
dat ze aan de deelstaatminister-presidenten en de bondsregering voorleggen.
Merkel en de deelstaten hebben op donderdag 30 april weer een overleg over de
coronamaatregelen.
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De deelstaatministers hebben in hun plan geen concrete datum genoemd waarop
kinderen weer naar school moeten kunnen en er is ook geen sprake van normaal
onderwijs, berichten Duitse media. Dat kan niet met de 1,5 meter afstandregel. Het idee is dat het onderwijs een mix wordt van aanwezigheid op school,
thuis- en digitaal onderwijs. Op de scholen kunnen in eerste instantie
alleen kleine groepen leerlingen aanwezig zijn, op verschillende tijden en de
scholen moeten een hygiëneplan maken. Ook is het idee dat leerlingen zo min
mogelijk met het ov naar school gaan.
Sociale organisaties en kinderartsen pleiten er eveneens voor dat scholen en
crèches snel weer opengaan. Voor het openen van de crèches sprak minister van
Gezinszaken Giﬀey zich dinsdag ook al uit. Al eerder besloot Duitsland dat de
examenklassen en de hoogste klassen van de basisschool weer naar school
mogen. Anders dan in Nederland moeten Duitse scholieren wel eindexamen doen.
Zij krijgen geen regulier onderwijs, maar hulp bij de voorbereiding op hun
examens. De meeste scholen gaan voor deze leerlingen vanaf 4 mei open,
sommige deelstaten zijn al eerder gestart. Lees meer bij Die
Zeit en tagesschau.de
Cijfers RKI
Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is 157.641, meldde het RKI, de Duitse
RIVM, woendag. Dat zijn er 1304 meer dan dinsdag. Het aantal mensen in
Duitsland dat aan Covid-19 is gestorven, is 6115, dat zijn 202 overledenen meer
dan dinsdag. In totaal zijn rond de 120.400 mensen in Duitsland van de ziekte
genezen. Meer in het Dashboard van het RKI
Bondsregering verwacht zwaarste recessie sinds Tweede Wereldoorlog
De Duitse regering verwacht de zwaarste recessie sinds de Tweede
Wereldoorlog. Ze houdt rekening met een daling van het bruto binnenlands
product met 6,3 procent. Dat zei minister van Economische Zaken Altmaier
woensdagmiddag in Berlijn. De regering verwacht volgend jaar in het kader
van "een inhaalslag" een stijging van het bbp met 5,2 procent. Lees meer bij
Spiegel Online
Duitsland gaat nog meer testen
Duitsland gaat het aantal coronatests verder uitbreiden. Dat heeft de
bondsregering besloten. Zo moeten bijvoorbeeld meer mensen in
verzorgingshuizen en meer zorgmedewerkers kunnen worden getest. Om een
beter overzicht van de epidemie in Duitsland te krijgen, moeten voortaan ook
negatieve testresultaten worden gemeld. Het kabinet heeft verder besloten dat
zorgmedewerkers een bonus van tot 1500 euro krijgen. Lees meer bij
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tagesschau.de
Duitse autoindustrie wil 'herstartpremie'
De Duitse autoindustrie wil een 'herstartpremie'. Deze premie, die consumenten
moet stimuleren een auto te kopen, moet niet alleen gelden voor elektrische en
hybride wagens maar ook voor auto's die op diesel of benzine rijden. Dat meldt de
brancheorganisatie Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA). De Duitse
autoproductie heeft de afgelopen weken door de coronacrisis stilgelegen, maar
start nu voorzichtig weer op. Vandaag overleggen de minister-presidenten van de
'autodeelstaten' Beieren, Baden-Württemberg en Nedersaksen met elkaar. Ook zij
zouden voor kooppremies zijn. Lees meer bij tagesschau.de
Kunstenaars krijgen uitgevallen optredens deels vergoed
Zelfstandige kunstenaars krijgen uitgevallen optredens deels vergoed als ze voor
een door de overheid geﬁnancierde culturele instelling werken. Dat heeft de
cultuurvertegenwoordiger van de Duitse regering Monika Grütters gezegd. Als een
optreden door de coronapandemie is uitgevallen, kunnen de kunstenaars tot 60
procent van hun gage vergoed krijgen. Lees meer bij tagesschau.de
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