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Duitsland gaat vanaf zaterdag de grenscontroles met Oostenrijk,
Zwitserland, Frankrijk, Denemarken en Luxemburg versoepelen. Dat
heeft minister van Binnenlandse Zaken Seehofer bekend gemaakt.
Zaterdag gaat de grens met Luxemburg weer open. Met Denemarken wordt nog
overlegd, maar ook met dit land kunnen de grenscontroles wat Duitsland betreft
worden afgeschaft, aldus Seehofer. Met Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk is
afgesproken dat de controles in principe op 15 juni eindigen - als het aantal
infecties dat toelaat. Maar vanaf zaterdag gaan met deze landen wel alle
grensovergangen weer open - tot nu toe was een beperkt aantal overgangen
geopend - en er wordt alleen nog steekproefsgewijs gecontroleerd. De regering
denkt dat ook de quarantaine-maatregel versoepeld kan worden. Die zou
binnenkort dan alleen nog gelden voor reizigers die uit landen buiten de EU
komen, maar niet meer voor bijvoorbeeld reizigers uit Nederland. De beslissing
hierover is echter aan de deelstaten, zei Seehofer.
De grenssluitingen waren vanmorgen onderwerp van gesprek in het
kabinetsoverleg. Verschillende politici van regeringspartijen CDU en SPD drongen
aan op versoepelingen. Ook de EU wil snel een einde aan de grenscontroles in
Europa, om het vakantieseizoen nog enigszins te kunnen redden.
Duitsland heeft op 16 maart de grenzen gesloten met Oostenrijk, Zwitserland,
Frankrijk, Denemarken en Luxemburg, omdat die door het Robert-Koch-Institut
(RKI), het Duitse RIVM, waren aangemerkt als risicogebied. Met andere
buurlanden, zoals Nederland, zijn de grenzen niet gesloten, maar gelden sinds 10
april strengere inreisregels. Zo moeten mensen die vanuit het buitenland
Duitsland binnenkomen, in principe twee weken in quarantaine. De deelstaten
maken elk hun eigen uitzonderingen op die quarantaineregel.
Deze inreisbeperkingen staan echter sinds dinsdag onder druk, omdat
een gerechtshof in Nedersaksen ze voor deze deelstaat buiten werking heeft
gesteld. Zo'n maatregel kan alleen onder bepaalde voorwaarden worden opgelegd
en is nu te algemeen, aldus de rechter. Verwacht wordt dat in andere deelstaten
soortgelijke oordelen zullen worden uitgesproken. Minister-president Laschet van
Noordrijn-Westfalen dringt al langer aan op uitgebreide versoepelingen van
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de quarantaineregels. Lees meer bij tagesschau.de en bij tagesspiegel.de
Corona-app
Het concept voor de Duitse corona-app is op het open-source-platform Github
openbaar gemaakt. De Duitse regering heeft softwarebedrijf SAP en de Deutsche
Telekom de opdracht gegeven een corona-tracing-app te ontwikkelen die het
contactonderzoek bij mensen met Covid-19 moet vergemakkelijken. Beide
bedrijven willen zo transparant mogelijk te werk gaan, zeggen ze, en hebben hun
plannen daarom nu online gezet. Er is veel discussie over de manier waarop
gegevens van zo'n app worden opgeslagen. De vraag is of de privacy van
gebruikers wel wordt gewaarborgd. Volgens SAP en Deutsche Telekom is dat met
hun app, die midden juni beschikbaar moet zijn, wel het geval. De Duitse regering
heeft gekozen voor decentrale opslag. Lees meer in het liveblog van
tagesschau.de
Cijfers RKI
Het RKI heeft woensdag 798 nieuwe corona-infecties gemeld. Het totale aantal
komt daarmee uit op 171.306. Het aantal doden is met 101 gestegen naar 7.634.
Rond de 148.700 mensen in Duitsland zijn van Covid-19 genezen. Lees meer op
het dashboard van het RKI

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.
Artikel:
https://duitslandinstituut.nl/artikel/37700/corona-in-duitsland-13-mei-duitsland-gaat-grenscont
roles-versoepelen

