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Aantal besmettingen met corona in VS bereikt weer record
rd.nl/l/Liveblog/08072020 coronacrisis

Liveblog laatste update 17.37 uur 11 juli 2020

De wereld is in de greep van de coronacrisis. Hoewel de pandemie in Europa over haar
hoogtepunt heen lijkt, gelden nog tal van beperkingen om een nieuwe opleving tegen te
gaan. Veel EU-landen hebben de grenzen weer geopend voor inwoners van andere
Europese landen.

17.37 uur 11 juli 2020

Voor het eerst in een paar dagen is het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt
gestegen naar boven de honderd. Het aantal coronapatiënten op de intensive care
bedraagt nu 26, een meer dan vrijdag.

Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt zaterdag 77 en dat zijn er acht meer
dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: „We zien een lichte
toename van het aantal COVID-patiënten, bij het lage totaal aantal is dat geen reden tot
zorg.”

16.38 uur 11 juli 2020
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De onrust en wanhoop aan boord nemen toe. Door corona zitten wereldwijd
honderdduizenden zeelieden –ook Nederlanders– vast. Op het schip of op de wal. Ook
in crisistijd bezoekt ds. Van der Ham matrozen en machinisten. Met het Woord aan
boord. „Prachtig werk.”

Lees ookHet water staat de zeevaart aan de lippen

16.36 uur 11 juli 2020

Opvarenden van traditionele charterschepen hoeven bij
dagtochten aan boord geen 1,5 meter afstand meer te
bewaren. Dat meldt de Vereniging voor
Beroepschartervaart (BBZ). Zeilschepen kunnen weer
vol bezette dagtochten gaan varen.

Zeilen op charterschepen wordt nu beschouwd als sport, daarom is sprake van een
uitzonderingspositie. "Dat betekent dat er geen afstand gehouden hoeft te worden en
het mondkapje bovendeks niet nodig is. De verruiming geldt voorlopig alleen voor de
zeilvaart", vermeldt de belangenvereniging van traditionele scheepvaart na overleg met
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Zowel bovendeks als benedendeks hoeven opvarenden tijdens dagtochten geen 1,5
meter afstand van elkaar te bewaren. Benedendeks is een mondkapje wel verplicht. Ook
ontbreekt het aan horeca-service aan boord tijdens het zeilen, dat kan alleen als het
schip afgemeerd ligt.

"Natuurlijk mogen de opvarenden wel eten en drinken tijdens het zeilen maar vermeden
moet worden dat mensen in de bar gaan zitten of gezamenlijk binnen de maaltijd
gebruiken", staat in een toelichting op de website van de vereniging.

Sinds de uitbraak van het coronavirus loopt de schade binnen de traditionele zeilvaart
in miljoenen, omdat schepen aan wal blijven liggen.

12.39 uur 11 juli 2020

Een Britse piloot die in Vietnam besmet raakte met het coronavirus en op de rand van
de dood leek te balanceren, heeft zaterdag het ziekenhuis verlaten. De zaak van Stephen
Cameron kreeg veel aandacht in het Aziatische land, dat nog geen sterfgevallen door het
virus heeft gemeld. Tientallen mensen hadden aangeboden een long te doneren om het
leven van de 43-jarige man te redden.

Cameron werkt voor de nationale luchtvaartmaatschappij Vietnam Airlines en
arriveerde begin maart in Vietnam. Hij belandde na een bezoek aan een bar in Ho Chi
Minh-stad in het ziekenhuis. Daar vochten artsen voor zijn leven. ‘Patiënt 91’, zoals hij
bekendstond, kon op enig punt nog maar een fractie van zijn longcapaciteit gebruiken
en verkeerde in kritieke toestand. Toch kon hij uiteindelijk van de beademing worden
gehaald en ook een longtransplantatie bleek niet meer nodig.
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De piloot staat in Vietnam symbool voor de succesvolle strijd tegen het virus. Hij verliet
geflankeerd door artsen en zittend in een rolstoel het ziekenhuis. Daar erkende
Cameron dat het onwaarschijnlijk was dat hij het zou overleven en bedankte iedereen
voor de hulp. Vietnamese doktoren zullen hem ook vergezellen tijdens de terugreis naar
het Verenigd Koninkrijk. „Zodra ik ben hersteld, kom ik terug”, beloofde Cameron. „Ik
ben nog steeds een piloot. Mijn vliegbrevet is verlopen, dat is alles.”

11.49 uur 11 juli 2020

Door de coronacrisis daalt het aantal zittenblijvers op middelbare scholen. Leerlingen
in het grijze gebied krijgen vaker het voordeel van de twijfel, en op veel scholen krijgen
leerlingen en ouders een zwaardere stem in het besluitproces. Dat blijkt uit een
rondgang van Trouw langs grote schoolbesturen die samen ruim honderd middelbare
scholen onder hun hoede hebben.

Uitzonderlijke tijden vragen om een uitzonderlijke aanpak, zo is de teneur. Nu
scholieren door de coronacrisis veel minder op school waren en soms minder toetsen en
opdrachten hebben gemaakt, hebben leraren minder 'harde' gegevens om te beslissen
of een leerling door kan naar het volgende schooljaar. Daarnaast heeft een deel van de
leerlingen achterstanden opgelopen door een gebrek aan fysieke lessen en persoonlijke
begeleiding.
De VO-Raad, de vereniging van middelbare scholen, riep eerder al op de
overgangsnormen te versoepelen. Dat veel scholen daar gehoor aan geven is een goede
zaak, zegt woordvoerder Stan Termeer. "Wij vinden dat daar flexibel mee moet worden
omgegaan. Voor het centraal examen zijn er landelijke normen vastgesteld, maar voor
de criteria om over te gaan zijn die er niet. Scholen hebben grote vrijheid om zelf te
bepalen wie er overgaat. We hopen dat ze er coulant mee omgaan."

11.23 uur 11 juli 2020

De steenrijke filantroop Bill Gates wil dat middelen tegen het coronavirus beschikbaar
worden gesteld aan de landen waar ze het hardst nodig zijn. Hij waarschuwde dat de
pandemie langer zal duren en dodelijker zal zijn als geneesmiddelen en vaccins alleen
„naar de hoogste bieder gaan”.

Wereldwijd wordt koortsachtig gezocht naar een vaccin tegen het besmettelijke virus,
dat in enkele maanden tijd honderdduizenden levens heeft gekost. Rijke landen hebben
meer mogelijkheden om veelbelovende middelen op te kopen en sommige prominenten
vrezen dat ontwikkelingslanden met lege handen kunnen achterblijven.
Miljardair Gates riep leiders in een videoboodschap voor een virtuele coronaconferentie
op „zware beslissingen” te nemen over een rechtvaardige verdeling van levensreddende
middelen. Er zou volgens hem niet alleen op basis van „marktfactoren” besloten moeten
worden wie straks toegang krijgt.
De oprichter van Microsoft noemde de internationale aanpak van de aidscrisis als
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voorbeeld. „Een van de beste lessen die is geleerd in de strijd tegen hiv/aids is het
belang van een groot, eerlijk en wereldwijd distributiesysteem om te zorgen dat de
geneesmiddelen overal verstrekt kunnen worden.”

11.18 uur 11 juli 2020

Gesloten deuren moeten het virus weghouden uit verpleeghuizen. Maar de
besmettingshaard blijft niet buiten. Bijna de helft van de overleden coronapatiënten in
Nederland woonde in een verpleeghuis. Woon-zorgcentrum DSV|Salem uit Katwijk
verliest in de crisismaanden een derde van de bewoners.

Lees ookAls het virus een verpleeghuis binnendringt

09.54 uur 11 juli 2020

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn opnieuw
Nederlandse jongeren aangehouden in de Belgische
badplaats Knokke-Heist, laat de politie weten. Het is al
verscheidene nachten onrustig in de uitgaanswijk van
de plaats omdat de cafés eerder dan normaal sluiten
wegens het coronavirus.

Volgens de politie was het afgelopen nacht iets rustiger dan de dagen ervoor. Toch ging
het mis, tussen middernacht en 01.00 uur. Twee minderjarige Nederlandse jongeren
werden „bestuurlijk gearresteerd”, zoals dat heet in België. Dat betekent dat ze
aangehouden worden om de openbare orde te herstellen en overgebracht naar het
politiebureau. Dan volgt een administratieve sanctie. Dit betekent dat er een brief naar
de ouders van de minderjarige gaat, waar verweer op mogelijk is. Dit kan resulteren in
een boete van maximaal 175 euro.
De politie in Knokke krijgt assistentie van een Nederlandse agente, omdat die wat beter
contact krijgt met de overlast gevende jongeren, laat de Belgische politie weten. De
bedoeling is dat zij ook de komende nachten bijstand verleent. De politie heeft de
indruk dat de amokmakers met name komen uit de provincie Noord-Holland. De twee
aangehouden jongeren waren afkomstig uit de omgeving van Amsterdam.
Vanwege het coronavirus sluiten de cafés in de Belgische kustplaats al om 01.00 uur,
terwijl ze normaal gesproken de hele nacht konden doorhalen. Dat het vrijdag op
zaterdag iets rustiger was stemt de politie hoopvol. „Maar we houden capaciteit achter
de hand om tussenbeide te komen als het fout gaat. We zijn niet naïef”, aldus de
korpschef.
In totaal werden er afgelopen nacht acht aanhoudingen gedaan. Maar daarbij ging het
om algemene vergrijpen rondom het uitgaan, zoals openbare dronkenschap. Hierbij
ging het om mensen „uit de eigen gemeenschap”, aldus de politiechef.

09.46 uur 11 juli 2020

Zo’n 4000 vrijwilligers hebben zich aangemeld voor een studie naar een vaccin tegen
het coronavirus in het Duitse Tübingen. Het hoofd van het onderzoeksteam spreekt
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over een „luxe situatie”. Het zou doorgaans veel lastiger zijn om voldoende
proefpersonen te vinden.

De onderzoekers testen een middel van het bedrijf CureVac. Het klinisch onderzoek
begon in juni en sindsdien hebben zo’n 50 mensen het middel gehad. Er zijn volgens het
onderzoeksteam nog geen verrassende bijverschijnselen aan het licht gekomen.
Niet alle vrijwilligers die zich hebben gemeld, kunnen ook daadwerkelijk meedoen aan
de studie. Er worden 168 mensen gevaccineerd. Dat gebeurt niet alleen in Tübingen,
maar ook in andere Duitse steden en in België.
Als het klinisch onderzoek een succes is, volgt verder onderzoek met meer
proefpersonen. Wereldwijd werken tal van bedrijven aan vaccins tegen het coronavirus.
Daar zijn in enkele maanden tijd wereldwijd zeker 12 miljoen mensen mee besmet
geraakt.

08.45 uur 11 juli 2020

Luchtvaartmaatschappij KLM was bij de eerste ronde voor loonsubsidie van de overheid
een grootverbruiker van de steunmaatregel. In totaal betaalde de overheid de
vliegmaatschappij en verschillende onderhouds- en cateringonderdelen van het bedrijf
ruim 304 miljoen euro om de loonkosten deels te dekken.

Lees ookKLM kreeg ruim 300 miljoen euro aan
loonsubsidie

08.25 uur 11 juli 2020

In de Verenigde Staten is weer een recordaantal nieuwe
coronabesmettingen gemeld. Bij nog eens 69.000
mensen is vastgesteld dat ze het besmettelijke virus
hebben opgelopen, meldt persbureau Reuters.

Negen staten maakten melding van de sterkste stijging tot dusver van het aantal
coronagevallen. Het gaat om Alaska, Georgia, Idaho, Iowa, Louisiana, Montana, Ohio,
Utah en Wisconsin. Ook in tientallen andere staten blijft het aantal besmettingen
toenemen.
In Texas waarschuwde de gouverneur Greg Abbott vrijdag dat hij ingrijpendere
maatregelen niet uitsluit. „Als we de verspreiding van Covid-19 niet vertragen, zou de
volgende stap een lockdown moeten zijn”, zei de Republikein tegen een lokale zender.
In de staat geldt nu al een mondkapjesplicht.

El Paso, Texas. beeld AFP

De autoriteiten in Californië zeggen dat tot 8000 gevangenen vrijgelaten kunnen
worden om te voorkomen dat het virus verder om zich heen kan grijpen in
gevangenissen. In San Quentin State Prison bij San Francisco zou ongeveer de helft van
de gedetineerden besmet zijn geraakt.
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De VS zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door de pandemie. Er zijn meer dan 3,1
miljoen coronagevallen vastgesteld en ongeveer 134.000 patiënten zijn overleden. Het
is volgens The New York Times de zevende keer in elf dagen dat een recordaantal
nieuwe besmettingen is gemeld.
De Wereldgezondheidsorganisatie maakte vrijdag bekend dat ook wereldwijd een
recordaantal nieuwe coronagevallen is vastgesteld. In 24 uur tijd kwamen er wereldwijd
228.102 gevallen bij. In totaal zijn tot dusver ruim 12 miljoen besmettingen vastgesteld,
al hebben vermoedelijk veel meer mensen het virus opgelopen.

08.24 uur 11 juli 2020

Het is vanaf zaterdag in België verplicht ook mondkapjes te dragen in winkels en alle
ruimten binnen waar veel mensen samenkomen. Het gaat met name om musea,
concert- en conferentiezalen, bioscopen, theaters en gebedshuizen. Het was al in het
openbaar vervoer verplicht. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen mondmasker op.

Het coronavirus was ook in België wekenlang op de terugtocht. Maar de afgelopen
dagen is de daling van het aantal besmettingen gestagneerd. Vervolgens werden weer
wat meer besmettingen vastgesteld. Tot de nieuwe verplichtingen is donderdagavond
versneld besloten door de regering. Die had de kwestie eigenlijk komende week pas op
de agenda staan. Volgens de gezondheidsautoriteiten kunnen de maskers bijvoorbeeld
in winkels helpen "de bescherming van klanten en verkopers tegen het coronavirus te
verbeteren".
België heeft tot dusver meer dan 62.000 besmettingen met het virus vastgesteld en
bijna 9800 patiënten zijn er aan bezweken. Het land had eerder een erg strenge
lockdown en het sloot de grenzen. Begin mei is een begin gemaakt met de afbouw van
coronamaatregelen.

08.11 uur 11 juli 2020

Een Amerikaanse rechtbank heeft vrijdag een executie uitgesteld vanwege het
coronavirus. De rechter honoreerde hiermee een verzoek van nabestaanden van de
slachtoffers die de veroordeelde man heeft gemaakt. Zij willen de terechtstelling
bijwonen, maar durven niet te reizen uit angst voor corona.

Daniel Lee, een 47-jarige witte racist, werd in 1999 veroordeeld voor het vermoorden
van een wapenhandelaar, zijn vrouw en haar achtjarige dochter in Arkansas. Hij zou
maandag een dodelijke injectie krijgen in een gevangenis in Indiana.
Familieleden van de slachtoffers, onder wie de grootmoeder van het achtjarige meisje,
vroegen om uitstel. Ze zeiden dat ze voor de moeilijke keuze stonden om gebruik te
maken van hun recht om getuige te zijn van de executie of hun gezondheid te
beschermen door reizen tijdens de coronacrisis te vermijden. Daarop stemde de rechter
in met het verzoek de executie in de wacht te zetten.
Het zou voor het eerst in 17 jaar zijn dat er weer iemand in de VS op gezag van de
federale overheid zou worden geëxecuteerd.

6/24



08.07 uur 11 juli 2020

Het aantal mensen dat in Brazilië is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is
vrijdag de 70.000 gepasseerd. Dat heeft het Braziliaanse ministerie van
Volksgezondheid bekendgemaakt.

Het ministerie zei dat er de afgelopen 24 uur 45.000 nieuwe besmettingen en 1200
doden zijn geregistreerd. Daarmee komt het totale aantal besmettingen uit op 1,8
miljoen. Tot nu toe zijn 70.400 Brazilianen gestorven aan het virus. Brazilië is na de
Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld door het coronavirus.
Ook de Braziliaanse president Jair Bolsonaro raakte eerder deze week besmet met het
coronavirus, maar hij zou in goede gezondheid verkeren. „Hij heeft geen complicaties,”
meldde de persdienst van de president donderdag. Hij staat onder constant toezicht van
een medisch team.
In Mexico zijn vrijdag 6891 nieuwe besmettingsgevallen geconstateerd, de teller staat
daar op 289.174 besmettingen. De regering zegt dat het werkelijke aantal besmettingen
waarschijnlijk aanzienlijk hoger ligt. Het afgelopen etmaal stierven 665 Mexicanen aan
de gevolgen van het virus. Daarmee komt het totale aantal coronadoden op 34.191 uit.

08.05 uur 11 juli 2020

Een vreedzame bijeenkomst van meerdere uren in Belgrado tegen het coronabeleid van
de regering is opnieuw overschaduwd door geweld. Vrijdagavond stormde een groep
nationalistische demonstranten met geweld het Servische parlement binnen en viel de
politie aan.

Lees ookRelschoppers bestormen Servisch parlement

08.03 uur 11 juli 2020

In de Amerikaanse staat Californië komen ongeveer
8000 gedetineerden uiterlijk in augustus vervroegd op
vrije voeten in verband met de coronacrisis. Dat heeft
de San Francisco Chronicle vrijdag bekendgemaakt.
Gouverneur Gavin Newsom reageert daarmee op het
verontrustende aantal besmettingen in verscheidene gevangenissen en op aandringen
van parlementariërs en advocaten.

De vrijlating zal groepsgewijs plaatsvinden. Het gaat zowel om gevangenen die het
grootste deel van hun straf al hebben uitgezeten als om personen die door hun
gezondheidssituatie grote kans hebben op complicaties als ze het virus oplopen.
In de penitentiaire inrichtingen in de staat zijn al 2286 gedetineerden positief getest op
corona, 31 van hen zijn overleden. Onder het bewakend personeel zijn tot dusver 719
besmettingsgevallen geregistreerd.

08.01 uur 11 juli 2020
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De noodtoestand die wegens het nieuwe coronavirus 24 maart is uitgeroepen in
Frankrijk, geldt zaterdag voor het eerst niet meer. De regering had dankzij de
noodtoestand uitgebreide bevoegdheden om maatregelen af te kondigen om de
verspreiding van het virus tegen te gaan. Daar viel onder meer een zeer strenge
lockdown onder, waardoor Fransen op straffe van hoge boetes de deur niet uit mochten
zonder eerst op schrift te zetten waarom ze op pad gaan.

De verregaande beperkingen van het openbare leven worden sinds 11 mei geleidelijk
opgeheven. Half juni ging uiteindelijk de grens weer open. Er zijn nog steeds regels van
kracht die de verspreiding van het virus moeten tegengaan, zoals afstand houden en
mondkapjes dragen in het openbaar vervoer.
Frankrijk is medisch en economisch zwaar door het virus getroffen. Honderdduizenden
mensen verloren hun baan en er zijn rond de 30.000 mensen overleden aan de gevolgen
van het virus, voornamelijk ouderen.

22.11 uur 10 juli 2020

Aan de vooravond van de heropening van Disney World heeft de Amerikaanse staat
Florida vrijdag 11.433 nieuwe coronagevallen gemeld. Tot dusver kwamen er maar één
keer eerder in 24 uur zoveel mensen bij die besmet waren geraakt. De
gezondheidsautoriteiten gaven toe dat de jongste cijfers erop duiden dat het gevreesde
virus zich nog ongecontroleerd verspreidt in delen van de zuidelijke staat.

Onderwijl gingen de voorbereidingen op het weer opengaan van de themaparken in
Orlando gewoon door, hoewel bepaald niet alle medewerkers van Walt Disney Co.
daarbij stonden te juichen. Zaterdag is een beperkt aantal bezoekers weer welkom. Ter
bescherming moet iedereen binnen de poorten een mondkapje dragen en wordt bij de
ingang ieders temperatuur gemeten. Er zullen geen parades worden gehouden en ook
geen vuurwerkshows of andere activiteiten die grote menigtes trekken.
Ongeveer 19.000 mensen, onder wie werknemers, hebben een petitie ondertekend
waarin Disney wordt gevraagd de heropening van het complex uit te stellen. De bond
die de 750 artiesten van Disney vertegenwoordigt, heeft zijn ongenoegen uitgesproken
over het feit dat het bedrijf zijn leden onder druk heeft gezet naar aanleiding van het
verzoek om getest te worden op corona.
In Florida zijn inmiddels bijna een kwart miljoen besmettingsgevallen geregistreerd.
Het dodental valt met 4100 tot dusver mee. De staat, die geen gegevens meldt over
ziekenhuisopnames, gaat gelijk op met Texas, eveneens in de 'sunbelt'. Alleen New York
(425.000) en Californië (ruim 300.000) kennen meer geïnfecteerden.

21.45 uur 10 juli 2020

PVV-leider Geert Wilders heeft vrijdagavond een eenmansdemonstratie gehouden op
het Binnenhof in Den Haag. Hij stond daar met een bord met de tekst: Geen cent naar
Italië!

beeld ANP
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Wilders hield de actie vanwege de komst van de Italiaanse premier Giuseppe Conte. De
Italiaan is de eerste van drie Zuid-Europese leiders die deze dagen langskomen bij
premier Mark Rutte om te praten over het Europese herstelfonds.
Dat fonds moet landen helpen de coronacrisis te overwinnen, die vooral het zuiden
zwaar heeft getroffen. Maar over de voorwaarden liggen Nederland en nog drie ‘zuinige
landen’ in Europa dwars. Wilders hoopt dat Rutte zijn rug recht houdt. „Die miljarden
moeten we hier in eigen land aan onze eigen mensen besteden!”, schrijft hij op Twitter.
De Europese regeringsleiders komen volgende week vrijdag bijeen voor
onderhandelingen over het herstelfonds van 750 miljard euro dat is gekoppeld aan de
meerjarenbegroting voor de Europese Unie. Daarover moet een unaniem besluit
worden genomen.

20.29 uur 10 juli 2020

Een buschauffeur in Frankrijk is vrijdag gestorven aan de verwondingen die hij
overhield na een ruzie over het dragen van mondkapjes. Hij werd krachtig op zijn hoofd
geslagen door meerdere personen die hij weigerde mee te nemen. Ze wilden geen
masker dragen en zonder kaartje instappen.

De brute aanval op de chauffeur zondag in Bayonne leidde tot geschokte reacties. In de
Zuid-Franse stad was er een stille tocht met zo’n 6000 deelnemers. Collega’s legden het
werk neer en de minister van Binnenlandse Zaken veroordeelde de daad als
afschuwelijk en laf.
De chauffeur liep zwaar hoofdletsel op. Hij was begin deze week hersendood verklaard.
Vier verdachten werden opgepakt.

19.55 uur 10 juli 2020

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vrijdag een recordaantal nieuwe
coronabesmettingen gemeld. In 24 uur tijd kwamen er wereldwijd 228.102 gevallen bij.
Het vorige trieste record dateerde van 4 juli met 212.326. Het dagelijks dodental door
Covid-19 bleef stabiel op ongeveer 5000. Inmiddels heeft de ziekte meer dan 555.000
mensen het leven gekost.

18.32 uur 10 juli 2020
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Rutte tijdens een persmoment na de ministerraad. beeld ANP

In het najaar komt er een landelijke dag om stil te staan bij alle gevolgen van het
coronavirus. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag na de laatste ministerraad voor de
zomervakantie. De komende tijd worden de details uitgewerkt hoe het evenement eruit
gaat zien.

Maar het gaat een „sterke regionale component” hebben met een landelijk karakter,
aldus de premier. Er zal volgens hem een belangrijke rol zijn voor burgemeesters en
burgers. De dag is bedoeld „om stil te staan bij wat er gebeurd is”, zei de premier. „Even
de pauzeknop indrukken.”

Het coronavirus is de afgelopen maanden „allesbepalend” geweest en heeft een „enorme
impact” gehad, zei hij. Het kabinet wil volgens hem stilstaan bij de vele mensen die zijn
overleden, de gevolgen voor de verpleeghuizen, de mensen die baan of bedrijf hebben
verloren en de mensen in de zorg.

„Het is voor vrijwel iedereen in Nederland een emotionele tijd geweest en dat willen we
ook erkennen”, aldus Rutte. Voorheen was er volgens hem geen ruimte om stil te staan
bij het verdriet. Daarom volgt er na de zomer een „dag van bezinning” en mogelijk ook
„hoopvol vooruitblikken”.

18.30 uur 10 juli 2020
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De Britse premier Boris Johnson heeft gezegd dat in Engeland een strikter beleid voor
het dragen van mondkapjes misschien noodzakelijk is. Hij zou graag zien dat mensen
tijdens het winkelen mond en neus bedekken. Nu staat hun dat vrij, in tegenstelling tot
Schotland waar het wel verplicht is.

16.43 uur 10 juli 2020

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is weer iets gestegen, van 21 naar 25.
Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal
schommelt de laatste week rond de twintig. Soms zit het er iets boven, zoals op vrijdag.
Soms zit het aantal er iets onder, zoals afgelopen zaterdag en zondag, toen de ic’s
achttien mensen behandelden. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk
Acute Zorg, spreekt van stabilisatie „op een laag niveau”.

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde van 70 naar 69. Het totaal
aantal coronapatiënten in het ziekenhuis steeg daardoor van 91 naar 94.

Op de intensive cares liggen 569 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn er
zeventien minder dan op donderdag. In totaal behandelen intensivisten nu 594
mensen. Dat aantal schommelt al tijden rond de 600. Onder normale omstandigheden
zouden ic’s zo’n 900 mensen behandelen.

16.39 uur 10 juli 2020

De waterschappen staan weer op de kaart. Mede dankzij de coronacrisis. Door
monitoring van uitwerpselen uit het riool kan een uitbraak vroegtijdig worden
gesignaleerd. Of die van een andere ziekte.

Lees ookRiool kan coronauitbraak voorspellen

15.38 uur 10 juli 2020

Reizigers pakken consequent vaker de trein, bus, tram,
metro of veerpont sinds de coronamaatregelen vorige
week woensdag zijn versoepeld. Normaal gesproken
wordt het openbaar vervoer rustiger als de eerste
schoolvakanties beginnen, maar afgelopen week werd
het juist drukker. Dat blijkt uit cijfers van ov-chipkaartbedrijf Translink.

Op woensdag 1 juli kwam het advies te vervallen om het openbaar vervoer alleen te
gebruiken voor noodzakelijke reizen. Bovendien mochten alle zitplaatsen weer worden
gebruikt. Wel bleef een mondkapje verplicht. Die woensdag was de drukste woensdag
sinds premier Mark Rutte de ‘intelligente lockdown’ half maart afkondigde. Elke dag in
de daarop volgende week werd weer zo’n record gevestigd.
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Translink heeft bekeken hoe vaak reizigers inchecken met hun ov-chipkaart. Dat doen
zij soms meerdere keren per reis. Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen
checkten mensen zo rond de 1,7 miljoen keer in op een doordeweekse dag. Dat is nog
steeds een halvering vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

14.45 uur 10 juli 2020

Een grote groep Nederlandse ontwikkelingsorganisaties bekritiseert het kabinetsbesluit
om 150 miljoen euro beschikbaar te stellen voor hulp aan kwetsbare landen om de
gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De organisaties noemen het bedrag „een
bescheiden stap in de goede richting, maar ontoereikend”.

Na wekenlang overleg werden de coalitiepartijen het vrijdag eens over extra steun aan
de begroting van minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking). De 150 miljoen is
veel minder dan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) wil. Die adviseerde
in mei een miljard extra te investeren in hulp.

De organisaties vinden het door de coalitiepartijen gevonden compromis niet in
verhouding tot wat nodig is om de pandemie te bestrijden en vinden de Nederlandse
bijdrage schril afsteken tegen bijvoorbeeld de bijdrage van Duitsland (3 miljard).

Onder de twintig organisaties die kritiek leveren vallen onder andere het Aidsfonds,
Hivos, Oxfam Novib en Plan International Nederland.

13.57 uur 10 juli 2020

De productie van de industrie in Italië is in mei stevig toegenomen ten opzichte van
april. Op maandbasis was sprake van een stijging van de productie met dik 42 procent,
meldde statistiekbureau Istat. Er werd in doorsnee gerekend op een toename van 24
procent.

Veel bedrijven in Zuid-Europa openden weer de deuren, nadat strenge
quarantainemaatregelen werden versoepeld. Wel is de schade voor de economie door de
coronacrisis groot.

13.16 uur 10 juli 2020

De overheid is niet verplicht om twee erkende laboratoria in te schakelen voor
coronatests. De labs U-Diagnostics uit Baarn en het Duitse Labor Dr. Wisplinghoff in
Keulen waren naar de rechter gestapt omdat ze geen opdrachten voor tests kregen, ook
al waren ze erkend. De rechtbank in Utrecht wees hun klacht vrijdag af. "Het huidige
verdelingsbeleid is gezien de crisissituatie niet onredelijk" en er is geen sprake van
ongelijke behandeling, aldus de rechters in het kort geding.

U-Diagnostics en Labor Dr. Wisplinghoff boden eind maart aan 5000 tests per dag uit te
voeren. Daar werd geen gebruik van gemaakt, omdat er al genoeg capaciteit was voor
het toen beperkte testbeleid.
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Zes huisartsenpraktijken hadden zich aangesloten bij de klacht van de laboratoria. Zij
zouden graag zelf monsters afnemen bij hun patiënten en die door de twee
samenwerkende laboratoria laten testen op het coronavirus. De labs klagen echter dat
de tests niet worden vergoed, maar volgens de rechters klopt dit niet.
De rechters hadden in hun vonnis wel kritiek op de overheid. Het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft twee lijsten van erkende labs. U-Diagnostics
en Labor Dr. Wisplinghoff staan wel op een lijst met "laboratoria met moleculaire
SARS-CoV-2-diagnostiek", maar niet op een lijst met "opschalingslaboratoria". De labs
zeggen dat ze in feite in de eerste divisie zitten en in de eredivisie thuishoren. Tijdens
het kort geding zei de overheid dat er geen inhoudelijk onderscheid is tussen de lijsten
en dat alle labs aan dezelfde eisen moeten voldoen. Als dat zo is, moet de staat die lijst
misschien aanpassen om misverstanden te voorkomen, zeiden de rechters.

13.11 uur 10 juli 2020

Het initiatief om horecaondernemers met de aankoop van tegoedbonnen mede door de
crisis te helpen heeft in totaal al 3,7 miljoen euro opgeleverd. Volgens
branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gaat het in totaal om 80.000
waardebonnen die zijn aangeschaft. Die kunnen met de heropening van de horeca nu
worden verzilverd.

Aan het initiatief Help de Horeca deden zo’n 8000 horecazaken mee. Op het moment
dat zij hun deuren noodgedwongen gesloten moesten houden, waren ze door de actie
verzekerd van toch nog wat inkomsten. Verder stond het bedrijven vrij om bijvoorbeeld
eten te bezorgen.
Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht, benadrukt KHN. De gevolgen van het
coronavirus op de sector zijn enorm en veel ondernemers staan voor lastige keuzes als
het gaat om ontslagen of faillissementen

12.36 uur 10 juli 2020

Zes medewerkers van de nieuwszender al-Jazeera zijn in Maleisië bevraagd naar
aanleiding van een reportage die zij hadden gemaakt over de manier waarop het land
tijdens de coronalockdown omging met illegalen. Volgens de Maleisische autoriteiten
was de reportage onjuist, misleidend en oneerlijk. Al-Jazeera houdt vol dat het
professioneel en onpartijdig te werk is gegaan.

Mensenrechtenorganisaties maken zich al langere tijd zorgen om de persvrijheid in het
Zuidoost-Aziatische land sinds de regering van premier Muhyiddin Yassin in maart aan
de macht is gekomen. Ook het toenemend vijandige sentiment naar buitenlanders in
Maleisië baart de organisaties zorgen.
Buitenlanders wordt vaak verweten dat zij het coronavirus naar Maleisië zouden hebben
meegenomen en dat zij het land financieel tot last zijn. In de reportage is te zien hoe
ongedocumenteerde migranten worden gearresteerd. De nieuwszender uit Qatar riep
Maleisië in een verklaring op het strafrechtelijk onderzoek te staken.
In de reportage ‘Opgesloten in de Maleisische lockdown’, die afgelopen week werd
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uitgezonden, gaan de makers in op de benarde situatie van illegalen die in Maleisië
werden gearresteerd tijdens de coronalockdown. Meerdere interviewverzoeken van al-
Jazeera aan ministers en functionarissen werden afwezen. Volgens al-Jazeera zijn
medewerkers en geïnterviewden mishandeld, hebben zij doodsbedreigingen ontvangen,
en zijn hun persoonlijke gegevens via sociale media verspreid.

12.21 uur 10 juli 2020

Het kabinet heeft geen akkoord bereikt met Curaçao en Sint Maarten over een nieuw
steunpakket. Dat zei premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao vrijdag na de
rijksministerraad. De premier van Aruba spreekt nog met het kabinet.

De premiers van de drie Caribische landen van het koninkrijk waren speciaal voor het
overleg naar Den Haag gekomen. Ze zijn het niet eens met de voorwaarden die het
kabinet aan het steunpakket stelt.

Rhuggenaath hoopt de komende weken alsnog tot een akkoord te komen. „Het was een
goed gesprek”, zei hij.

12.15 uur 10 juli 2020

beeld ANP

De coronacrisis heeft frituurzaken tot nu toe zo’n 182 miljoen euro aan omzet gekost.
Dat concludeert vakvereniging ProFri na onderzoek onder 270 bedrijven.
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Vanaf half maart tot en met mei, toen er ook cafetaria’s en snackbars hun deuren
gesloten hielden, werd ruim 45 procent minder omzet gedraaid ten opzichte van
dezelfde periode vorig jaar. In juni was de omzet nog steeds bijna 20 procent lager ten
opzichte van dezelfde maand in 2019. Volgens ProFri is het voorjaar van groot belang
voor frituurzaken. Er wordt in die tijd van het jaar meer patat en snacks verkocht maar
in de lente begint ook de ijsverkoop.

Directeur Frans van Rooij van ProFri: „Hoewel veel ondernemers een penibele situatie
schetsen, hebben tot nu toe alle deelnemers aan ons onderzoek de crisis overleefd. De
veerkracht is enorm.” Toch denkt 8 procent van de ondernemingen in de branche op
korte termijn in de problemen te komen.

Bijna alle frituurzaken hebben wegens de coronacrisis een vorm van overheidssteun
aangevraagd, 92 procent.

11.45 uur 10 juli 2020

De opleving van coronabesmettingen op verschillende plekken in de wereld kan het
herstel op de oliemarkt ondermijnen. Dat schrijft het Internationaal Energie
Agentschap (IEA) in een rapport. Volgens het IEA werpt het oplaaiende coronavirus een
„schaduw” over dat herstel bijvoorbeeld door het risico op nieuwe
lockdownmaatregelen.

„Het grote aantal toenemende besmettingen met corona is een verontrustende
herinnering aan het feit dat de pandemie nog niet onder controle is en dat er risico’s zijn
voor de oliemarkt”, meldde het IEA. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten loopt het
aantal nieuwe besmettingen met de ziekte sterk op.
Eerder dit jaar kwamen de olieprijzen nog sterk onder druk te staan door de
coronacrisis omdat er veel minder vraag naar olie was, waaronder uit de
luchtvaartsector. Inmiddels zijn de olieprijzen weer flink aangetrokken vanwege
productiebeperkingen door oliekartel OPEC, Rusland en andere producenten en
voorzichtig herstel van de vraag door de versoepeling van lockdownmaatregelen.
Voor heel 2020 verwacht het IEA dat de wereldwijde olievraag met 7,9 miljoen vaten
per dag zal krimpen, wat iets minder scherp is dan eerder voorzien. Voor 2021 wordt
een flinke stijging van de olievraag verwacht.

11.26 uur 10 juli 2020

Ruim een kwart van de Nederlanders heeft minder te besteden door de coronacrisis.
Dat meldt accountants- en adviesbureau PwC op basis van onderzoek naar
consumentenvertrouwen.

Vanwege een verlies aan inkomsten door de coronacrisis geeft 27 procent van de
Nederlandse ondervraagden aan dat ze minder te besteden hebben. Dat heeft een
directe impact op de Nederlandse winkelstraat. Zo geeft 38 procent van de
respondenten aan minder uit te geven aan kleding. „Dat komt grotendeels door een
combinatie van inkomensverlies en lockdownmaatregelen, tegelijkertijd heeft ook het
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blijvende karakter van meer thuiswerken invloed op onze kledingbehoefte”, zegt
deskundige Peter Hoijtink van PwC.
De impact van de coronacrisis valt in Nederland nog mee vergeleken met andere
Europese landen. In Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk gaven bijvoorbeeld
respectievelijk 59, 55 en 40 procent van de ondervraagden aan minder te besteden te
hebben. „Een pijnlijke constatering”, vindt Hoijtink. „Nederland exporteert ongeveer 75
miljard euro aan goederen naar deze landen. Een neergang in het uitgavenpatroon daar
gaan wij in Nederland ongetwijfeld voelen.”
De sector die wel profiteert van de coronacrisis is de levensmiddelenindustrie en dan
met name de supermarkten en onlineboodschappen- en maaltijdenbezorgers. Bijna de
helft van de consumenten geeft aan dat ze sinds de uitbraak van het coronavirus meer
hebben uitgegeven aan boodschappen.

11.06 uur 10 juli 2020

De Deense bierbrouwer Carlsberg zag in juni de eerste tekens van herstel bij zijn
bierverkopen in West-Europa. Dit dankzij versoepelingen van de overheidsmaatregelen
tegen het coronavirus en goed weer in juni. In China spreekt het concern zelfs van een
„sterk” herstel. Toch verliep het merendeel van de afgelopen drie maanden dramatisch
met kelderende biervolumes in veel belangrijke afzetmarkten.

In West-Europa begon het tweede kwartaal „erg moeilijk”, aldus Carlsberg waar
Nederlander Cees ’t Hart aan het roer staat. De zaken verbeterden tegen het einde van
het kwartaal, omdat bars en restaurants in meerdere landen weer klanten mochten
verwelkomen. Dat zorgde ervoor dat veel horecabedrijven hun biervoorraden aanvulden
en weer orders begonnen te plaatsen. De neerwaartse druk op de prijzen hield wel aan.
Carlsberg slijt sinds de virusuitbraak relatief meer bier bij supermarkten dan bij de
horeca, waar de prijzen doorgaans hoger liggen.
De biervolumes daalden uiteindelijk in de afgelopen periode met 7,8 procent. Daardoor
ging de omzet met bijna 15 procent omlaag ten opzichte van een jaar eerder. De
brutowinst daalde in de eerste jaarhelft met bijna 9 procent. Dat zijn voorlopige cijfers.
De bierbrouwer komt op 13 augustus met definitieve resultaten.

10.06 uur 10 juli 2020
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beeld ANP

Sinds het begin van dit jaar zijn bijna 6000 plekken in verpleeghuizen vrijgekomen. En
toch groeien de wachtlijsten. Vermoedelijk zijn er veel mensen die voorlopig hebben
afgezien van opname in een verpleeghuis vanwege de uitbraak van het coronavirus en
het bezoekverbod dat in maart werd ingesteld. Zij kiezen ervoor om voorlopig
zelfstandig te blijven wonen en te blijven wachten op een plek.

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn er 5861 plekken in verpleeghuizen
vrijgekomen tussen de tweede week van 2020 en eind mei. Het betekent dat de
bezettingsgraad in de verpleeghuizen met 4 procent is gedaald. Dat komt door hogere
sterfte. Van 9 maart tot en met 14 juni zijn 5502 meer mensen met recht op langdurige
zorg overleden dan normaal. Het is niet duidelijk hoeveel van hen aan het coronavirus
zijn overleden.
Inmiddels lijkt de daling van de bezettingsgraad wel te zijn gestopt, aldus de NZa.
Sinds het begin van de coronacrisis zijn er meer mensen die recht hadden op langdurige
zorg overleden dan er nieuwe indicaties bijkwamen. Eind mei hadden 2943 minder
mensen een indicatie voor langdurige zorg dan voor de uitbraak, becijfert de
zorgautoriteit.

09.56 uur 10 juli 2020
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Een waarschuwing van de Chinese ambassade voor een longziekte in Kazachstan die
dodelijker zou zijn dan Covid-19, wordt door dat laatste land weggewuifd. De Chinese
ambassade in het Centraal-Aziatische buurland Kazachstan meldt dat er sinds medio
juni een „aanzienlijke toename” is in het aantal longontstekingen.

„Nepnieuws”, luidde de reactie van het Kazachse ministerie van Gezondheidszorg op
berichten in de Chinese media die waren gebaseerd op de verklaringen van de
ambassade. Volgens het ministerie komen de tellingen van door bacteriën, schimmels
en virussen veroorzaakte longontstekingen overeen met de richtlijnen van de
Wereldgezondheidsorganisatie. „De informatie die sommige Chinese media publiceren
over een nieuwe soort longontsteking in Kazachstan is incorrect”, aldus het ministerie.
Kazachstan, dat deze week voor de tweede keer strenge maatregelen invoerde om de
verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, heeft tot nu toe bijna 55.000
besmettingsgevallen geregistreerd en 264 doden door het coronavirus. Het aantal
nieuwe besmettingsgevallen in het laatste etmaal stond donderdag op een recordhoogte
van 1962.
De Chinese ambassade had in een verklaring gemeld dat 1772 mensen in Kazachstan
zouden zijn overleden aan een longontsteking, van wie 628 in juni. Onder de doden
zouden ook Chinezen zijn. „Het is veel dodelijker dan de longontsteking die door het
coronavirus wordt veroorzaakt”, stond in de verklaring.
Of de Chinezen in hun verklaring verwijzen naar een virus dat gerelateerd is aan het
nieuwe coronavirus, of naar een andere virusstam is niet duidelijk. Volgens de Chinese
ambassade zouden de Kazachse autoriteiten bezig zijn met een vergelijkende studie. Dat
wordt door Kazachstan niet bevestigd.

09.52 uur 10 juli 2020

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank willen ook hun grote
jaarvergaderingen in oktober overwegend online houden vanwege de corona-uitbraak.
Eerder dit jaar vonden de voorjaarsvergaderingen van de organisaties al via
videogesprekken plaats.

De bijeenkomsten in de Amerikaanse hoofdstad Washington horen bij de belangrijkste
topconferenties in de financiële wereld. Normaal gesproken komen er zo’n 10.000
politici, hoofden van centrale banken, ambtenaren, journalisten en zakenlieden op af,
uit tal van landen.
Zowel het IMF als de Wereldbank heeft in de statuten staan dat de leden van het
bestuur voor hun jaarvergadering eigenlijk lijfelijk aanwezig moeten zijn. IMF-topvrouw
Kristalina Georgieva en Wereldbank-baas David Malpass geven aan dat de organisaties
zich in de voorbereidingen voor deze virtuele editie flexibel willen opstellen en rekening
willen houden met de belangen van hun leden.
De laatste keer dat de jaarvergaderingen van de twee organisaties, die steevast in het
najaar plaatsvinden, niet doorgingen was vlak na de aanslagen van 11 september in New
York. Toen werd besloten in november in Canada alsnog de najaarsvergadering te
houden.
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09.46 uur 10 juli 2020

De productie van de Franse industrie steeg in mei sterk nadat de lockdownmaatregelen
tegen het coronavirus versoepeld werden en veel fabrieken weer hun poorten openden.
Volgens het Franse statistiekbureau nam de industriële productie die maand toe met
bijna 20 procent vergeleken met april. Dat was meer dan waar economen in doorsnee
op rekenden. Ook de Duitse en Spaanse industrie lieten in mei herstel zien, bleek eerder
al.

In april en maart ging de Franse industriële productie nog hard omlaag. Met name in
april was de neergang fors, met een krimp van 20 procent op maandbasis. In die maand
piekten de strikte quarantainemaatregelen die de Franse industrie, bijvoorbeeld
autofabrieken, voor een groot deel stillegden.
Gekeken op sectorniveau veerden in mei met name de bouwactiviteiten in Frankrijk
sterk op. De productie daar groeide met bijna 120 procent ten opzichte van een maand
eerder. De industriële productie, exclusief bouw en energie, steeg met 22 procent. De
energieproductie nam toe met 9,2 procent.

08.53 uur 10 juli 2020
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Hongkong sluit vanaf maandag alle scholen naar aanleiding van nieuwe

De autonome metropool van circa 7,5 miljoen inwoners heeft sinds eind januari in
totaal nog slechts 1366 gevallen geconstateerd. Zeven patiënten zijn overleden en 1176
patiënten zijn inmiddels genezen.

08.09 uur 10 juli 2020

Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus voor bijna 19 miljard
euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of
uitstel van aflossingen. Daar maakten 155.000 ondernemers en bijna 32.000
particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De banken merken dat hun werk weer normaliseert, zegt voorzitter Chris Buijink van
de NVB. De vraag naar nieuwe financiering in verband met corona stagneert volgens
hem al enige tijd. Dat kan twee dingen betekenen: bedrijven hebben op dit moment
geen nieuwe lening nodig óf ze kijken de kat uit de boom. Volgens Buijink is het goed
mogelijk dat later in de crisis de vraag naar krediet weer zal toenemen. „We houden er
rekening mee dat we ons in het oog van de storm bevinden en dat ons na de zomer
economisch nog een zware tijd te wachten staat.”
Ondernemingen kregen gedurende de crisis bijna 26.000 nieuwe leningen van
Nederlandse banken. Die zijn bij elkaar goed voor een bedrag van bijna 16 miljard euro.
Op ongeveer 5000 van deze leningen zit een garantie van de overheid.
Het aantal bedrijven en particulieren dat sinds het uitbreken van de crisis uitstel van
betalingen kreeg, nam licht toe ten opzichte van de vorige meting. Tot nu toe kregen
ongeveer 32.000 consumenten een aflossingspauze voor hun hypotheek of lening, ter
waarde van 77 miljoen euro. Daarnaast kregen bijna 129.000 bedrijven uitstel van
betaling, goed voor een waarde van 3 miljard euro.
De NVB meldde verder dat er meer wordt gepind dan vlak voor de coronacrisis. Vorige
week lag het aantal transacties 2 procent hoger dan in de laatste week van februari.

07.29 uur 10 juli 2020

De industrie in Nederland heeft flink te lijden onder de coronacrisis. In mei
produceerde de sector dagelijks gemiddeld 12,5 procent minder dan een jaar eerder,
becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat betekent de sterkste daling
in meer dan elf jaar tijd. In april was nog sprake van een daling van de industriële
productie van 11 procent, waar dat in maart nog 1,9 procent was.

Vooral in de transportmiddelenindustrie bleef de situatie uiterst moeizaam. De daling
hier van 38,6 procent was toch net iets minder sterk dan een maand eerder. Dit kwam
vooral doordat in de auto-industrie een aantal grote fabrieken weer open gingen.
In bijna alle bedrijfsklassen van de industrie lag de productie lager dan vorig jaar. Bij
producenten die zich bezighouden met reparatie, onderhoud en service was de daling
28,6 procent. Metaalbedrijven produceerden in doorsnee 16,7 procent minder. De
daling gold niet voor de machine- en de tabaksindustrie.
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Verder meldde het CBS dat het producentenvertrouwen verder herstelt. In juni waren
ondernemers in de industrie opnieuw minder negatief dan een maand eerder. Vooral
het oordeel over de verwachte bedrijvigheid verbeterde enorm. Dat komt ook doordat
het vertrouwen in belangrijke afzetmarkt Duitsland verbetert.

07.04 uur 10 juli 2020

beeld ANP

Ruim een derde van alle werkenden (34 procent) geeft aan dat de werkdruk hoger is dan
ooit door de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van het CNV onder 2.500 werkenden,
uitgevoerd door Maurice de Hond.

Een op de vijf werknemers staat meer dan ooit onder druk om goed te presteren op het
werk. Elf procent zit nu tegen een burn-out aan door de crisis en bij 21 procent is het
ziekteverzuim op het werk gestegen. Zestien procent van de ondervraagden zegt
uitgeput te zijn vanwege de hoge werkdruk als gevolg van de crisis.
CNV-voorzitter Piet Fortuin spreekt van „Schokkende cijfers”. Het betekent volgens
hem dat miljoenen werkenden onder hoge druk staan. „Meer dan een miljoen mensen
zijn uitgeput. De coronacrisis is een ongekende aanjager van stress op de werkvloer,”
zegt hij.
De vakbond roept alle werkgevers op om prioriteit te geven aan het verlichten van de
werkdruk. „Doen ze dat niet, dan zou de schade door ziekteverzuim en langdurige uitval
enorm kunnen zijn. En daarmee ook de economische schade voor veel ondernemers.”
Met name in de zorg (54 procent) en onderwijs (59 procent) ervaart men meer
werkstress door de crisis.
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06.58 uur 10 juli 2020

De Italiaanse premier Giuseppe Conte is vrijdagavond de eerste Zuid-Europese leider
die langskomt bij premier Mark Rutte. Maandag volgen de Spaanse premier Pedro
Sánchez en de Portugese minister-president António Costa.

Ze willen Rutte overhalen zijn harde opstelling tegenover het Europese herstelfonds te
verzachten. Dat fonds moet landen helpen de coronacrisis te overwinnen, die vooral het
zuiden zwaar heeft getroffen. Eerder kwamen de Franse president Emmanuel Macron
en EU-president Charles Michel ook al langs in Den Haag om hierover te spreken.
Eind volgende week is er in Brussel een speciale top van EU-leiders over de
meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 en het daaraan gekoppelde herstelfonds.
Rutte sprak hierover donderdagavond in Berlijn nog met bondskanselier Angela Merkel.
Duitsland is dit half jaar voorzitter van de EU.
Rutte zet voor de top in op twee zaken. Hij wil de korting op de betaling aan de EU
behouden. Dat gaat de goede kant op, aldus ingewijden. Verder moeten zuidelijke
landen die geld krijgen uit het herstelfonds hervormen. Ook wil Nederland net als
Oostenrijk, Zweden en Denemarken het liefst dat het fonds alleen leningen verstrekt.
De Europese Commissie heeft een fonds van 750 miljard euro voorgesteld. Dat bestaat
voor twee derde uit subsidies en een derde uit leningen. Hier lijkt een compromis wel
mogelijk. Rutte zegt steeds geen haast te hebben om die te bereiken, Berlijn wil net als
de Europese Commissie snel een akkoord.

06.57 uur 10 juli 2020

De omstreden verplichting om na aankomst in Engeland twee weken in quarantaine te
gaan, vervalt vrijdag voor reizigers uit bijna zestig landen inclusief Nederland. Ook voor
veertien Britse overzeese gebiedsdelen vervalt die. De plicht werd 8 juni van kracht in
heel het Verenigd Koninkrijk tot groot ongenoegen van talrijke ondernemers in met
name de luchtvaart- en de toerismesector. Ook in het buitenland werd geklaagd en
gedreigd met tegenmaatregelen zoals een quarantaineplicht voor reizigers uit Groot-
Brittannië.

Londen heeft nu afspraken gemaakt met een heleboel landen zodat Britten niet bang
hoeven zijn dat ze daar na aankomst twee weken binnen zouden moeten blijven. De
afschaffing van de quarantaineplicht wordt naar verwachting ook in Wales
doorgevoerd, maar het is nog onduidelijk wanneer Schotland en Noord-Ierland daartoe
overgaan. Schotland is in het kader van de 8 juni ingevoerde quarantaineverplichting
pas afgelopen dinsdag daadwerkelijk begonnen met het checken van reizigers die per
vliegtuig arriveren. Vrijdag komt de Schotse regering volgens Britse media met een lijst
waarop staat uit welke landen reizigers vrijgesteld zijn van de quarantaineplicht.

06.57 uur 10 juli 2020
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In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 65.870 nieuwe besmettingen met het
coronavirus gemeld. Dat is het hoogste aantal op een dag sinds de virusuitbraak begon,
zo blijkt uit gegevens van de Johns Hopkins Universiteit. Het vorige record dateert van
dinsdag. Toen werden binnen een etmaal bij 60.200 Amerikanen het virus
geconstateerd. De VS zijn het zwaarst getroffen land door het virus. Meer dan 3,1
miljoen mensen hebben het virus opgelopen en er zijn ruim 133.000 doden
geregistreerd.

06.56 uur 10 juli 2020

Jeanine Añez. beeld EPA

De Boliviaanse interim-president Jeanine Añez is besmet met het coronavirus. Dat
maakte ze zelf bekend via Twitter. Ze meldt dat ze zich niet ziek voelt en vanuit isolatie
haar werk voortzet. „Samen komen we hier weer bovenop”, twitterde ze ook.

Vorige week raakte de minister van Volksgezondheid María Eidy Roca al besmet met het
virus. Bolivia, met 11,5 miljoen inwoners, is met 42.000 besmettingsgevallen en 1500
doden relatief gezien een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus.

06.54 uur 10 juli 2020

Het parlement van Aruba heeft donderdag unaniem een motie aangenomen waarin het
bij de eigen regering er op aandringt om verschillende onderdelen af te wijzen van de
voorwaarden die Nederland stelt voor een nieuwe coronalening. Met die lening helpt
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Nederland Curaçao, Aruba en Sint Maarten de financiële gevolgen van de Covid-19
pandemie op te vangen. Volgens het Arubaanse parlement wil Nederland door middel
van de voorwaarden die het daaraan verbindt ‘de autonomie van Aruba overnemen’.

In de motie zegt het parlement dat de Arubaanse regering een tegenvoorstel moet
indienen en de dialoog met Nederland moet voortzetten over het verkrijgen van een
lening zonder voorwaarden of ‘voorwaarden die niet in strijd zijn met lokale en
internationale wetten en geen negatieve sociaal-economische impact zullen hebben op
de bevolking van Aruba.’ Het parlement is vooral boos over het financiële toezicht dat
Nederland wil ‘opdringen’ en het voornemen om bevoegdheden op het gebied van
volksgezondheid, economie, justitie, financiën en onderwijs in Nederlandse handen te
geven.
Nederland maakte maandag 6 juni de voorwaarden bekend aan de regeringen van
Curaçao , Aruba en Sint Maarten voor een nieuwe corona lening voor de verschillende
landen. De regeringen van alle drie de landen hebben daar in harde bewoordingen
afwijzend op gereageerd. Vrijdag 10 juli vergaderen de minister-presidenten van de
landen in Den Haag tijdens de zogenaamde Rijksministerraad hierover met het
Nederlandse kabinet.
Ook het parlement van Curaçao vergaderde donderdag over de voorwaarden. Daar was
minder sprake van een eenheid. Waar veel parlementariërs de handelswijze van
Nederland veroordeelden, stelde parlementariër Amparo dos Santos van de
oppositiepartij Kòrsou di Nos Tur dat Nederland gelijk heeft. „Stuur geen geld aan deze
regering. Het verdwijnt allemaal in de verkeerde zakken en komt niet bij de bevolking
terecht.”
Het Curaçaose parlement heeft donderdagavond een motie aangenomen waarin de
regering wordt opgeroepen ‘onder geen beding’ de voorwaarden te accepteren die
Nederland stelt. Volgens het parlement bevat het Nederlandse voorstel ‘verstrekkende
consequenties’ voor het Curaçaose staatsbestel en de democratie.

06.53 uur 10 juli 2020

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die eerder deze week besmet is geraakt met
het coronavirus, verkeert in goede gezondheid. „Hij heeft geen complicaties,” meldt de
persdienst van de president. Volgens het bericht staat Bolsonaro onder constant
toezicht van een medisch team.

Donderdag raakten ruim 42.000 Brazilianen besmet met het virus en overleden er 1220
mensen als gevolg van de ziekte Covid-19. Brazilië is na de Verenigde Staten het zwaarst
getroffen land. Meer dan 1,7 miljoen mensen zijn besmet geraakt met het virus en het
dodental nadert de 70.000, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid.
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