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HUIDIGE SITUATIE
Corona blijft een dagelijks onderwerp in de media. Hoewel Duitsland zich momenteel midden in de vierde
golf bevindt (meer dan 11.000 nieuwe besmettingen op 25 augustus), worden er echter vraagtekens
geplaatst bij de 7-daagse incidentie als maatstaf. In plaats daarvan moet meer aandacht worden besteed
aan de R-waarde en de benutting van de ziekenhuizen. Sinds begin augustus geldt in Duitsland een
vaccinatieaanbeveling voor kinderen vanaf 12 jaar, en tegelijkertijd bieden de eerste deelstaten de "derde"
vaccinatie aan voor degenen die 9 maanden geleden voor het eerst zijn gevaccineerd. Momenteel is er in
de politiek een discussie gaande over verplichte vaccinatie voor bepaalde beroepsgroepen, zoals leraren,
artsen of ziekenhuispersoneel. Het is echter waarschijnlijker dat het vrijwillig zal blijven. Afgezien van het
dragen van mond-neusmaskers zijn er in het dagelijks leven weinig beperkingen merkbaar. Voor grotere
evenementen geldt de 3-G-regel (gevaccineerd, hersteld (in het Duits: genesen), getest). Om vaccinaties
via de "achterdeur" te bewerkstelligen, hebben voetbalclubs bijvoorbeeld een 2-G-regel ingesteld, waarbij
"getest" niet langer voldoende is om een wedstrijd live te bekijken.
MARKTONTWIKKELINGEN
De miljardenuitgaven van de overheid in verband met de Coronapandemie hebben de Duitse nationale
begroting in de eerste helft van het jaar dieper in de rode cijfers doen belanden. De federale overheid, de
deelstaten, de gemeenten en de socialezekerheidsfondsen gaven in totaal 80,9 miljard euro meer uit dan
ze binnenkregen. Het was het op één na hoogste tekort in de eerste helft van het jaar sinds de hereniging.
Anderzijds is de Duitse economie in het tweede kwartaal weer op gang gekomen na de inzinking in het
begin van het jaar. Het bruto binnenlands product is in de periode april tot en met juni met 1,6 procent
gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
OFFICIËLE DATA
• Aantal inentingen
53.5 mln. met 1de prik, 49,4 mln. volledig (64,4% / 59,4%)*
• Aantal besmettingen
3.889.173 (+7.280 per dag, stijgend)
• Aantal overledenen
92.061 doden (+39 de laatste 24 uur, dalend)
• Aantal ziekenhuisopnames 800 patiënten (+460 sinds begin augustus)
*Groot verschil bij volledig gevaccineerd binnen de leeftijden: >60 jaar: 82%; 18-59 jaar: 64%; 12-17 jaar:
19%
UPDATE REISBEPERKINGEN
In Duitsland is er nu alleen een classificatie volgens hoog-risicogebied of virus-variant-gebied. Nederland
valt niet onder deze categorieën, en daarom is er praktisch "vrijheid van reizen". Actuele informatie staat op
Holland.com.
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