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Willem-Alexander en Máxima komende
week op staatsbezoek in Duitsland
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Willem-Alexander en Máxima halen hun staatsbezoek aan Duitsland,
dat vorig jaar vanwege de coronapandemie niet kon doorgaan, alsnog
in. Van maandag 5 tot en met woensdag 7 juli is het koningspaar op
uitnodiging van bondspresident Frank-Walter Steinmeier in Berlijn.
Het staatsbezoek is de afsluiting van de reizen naar de Duitse deelstaten die het
koningspaar de afgelopen jaren heeft gemaakt, steeds vergezeld van een
handelsmissie. Het bezoek aan Berlijn dit jaar staat in het teken van de diversiteit
van de samenwerking tussen Duitsland en Nederland, meldt de
Rijksvoorlichtingsdienst: politiek, economisch en op het gebied van wetenschap
en cultuur. Het koningspaar wordt vergezeld door minister Kaag van Buitenlandse
Zaken en minister Bijleveld van Defensie. Minister De Jonge van Volksgezondheid
en staatssecretarissen Keijzer en Yeşilgöz van Economische Zaken en Klimaat zijn
bij afzonderlijke programma-onderdelen aanwezig.
Willem-Alexander en Máxima spreken met kanselier Merkel en ontmoeten de
minister-presidenten van de verschillende Duitse deelstaten. De koning zal bij die
ontmoeting een toespraak houden. Tijdens het staatsbezoek gaat het ook
om Berlijn als hoofdstad en deelstaat, met speciale aandacht voor de thema’s
wetenschap, vrijwilligerswerk, sociale cohesie en de positie van Berlijn in de
wereld.
Op de eerste avond van het bezoek vindt op uitnodiging van president Steinmeier
een staatsbanket plaats, de tweede dag wordt afgesloten met een concert van het
Koninklijk Concertgebouworkest, aangeboden door het koningspaar. Lees meer bij
de Rijksvoorlichtingsdienst
Sinds Willem-Alexander in 2013 koning werd, hebben hij en Máxima, op Berlijn na,
alle Duitse deelstaten met een handelsmissie bezocht:
in 2019 Mecklenburg-Voorpommeren en Brandenburg en Bremen;
in 2018 Rijnland-Palts en Saarland;
in 2017 Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen, een bezoek dat leidde onder meer
leidde tot intensievere samenwerking tussen de TU Delft en de Friedrich-SchillerUniversität in Jena;
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