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Europese leiders akkoord 
over 1.800 miljard euro

De leiders van de 27 
lidstaten van de Eu-
ropese Unie hebben 
gisterenmorgen een 
akkoord bereikt over 
een nieuwe meerja-
renbegroting en een 
coronafonds, samen 
goed voor meer dan 
1.800 miljard euro. 
Een ongezien be-
drag.

H
et was half zes dins-
dagmorgen toen Eu-
ropees president Mi-
chel het verlossende
“Deal!” via Twitter de
wereld instuurde. De

leiders van de 27 lidstaten van de
Europese Unie hadden na vier da-
gen van moeizame onderhande-
lingen eindelijk de Europese be-
groting tot 2027 - goed voor 1.074
miljard euro - en een herstelfonds
van 750 miljard euro goedge-
keurd, samen goed voor 1.824 
miljard euro. 
Dat de top zo lang aansleepte, had
veel met het herstelfonds te ma-
ken. Het herstelfonds, dat de lan-
den die bijzonder zwaar door het 
coronavirus worden getroffen 
door de crisis moet helpen, be-
stond aanvankelijk uit 500 miljard
aan subsidies en 250 miljard aan 
leningen, maar stootte op verzet 
van vijf zogenoemde ‘zuinige’ lan-
den (Nederland, Oostenrijk, Zwe-
den, Denemarken en Finland), 
onder leiding van de Nederlandse
premier Mark Rutte. 

Iedereen tevreden
De Europese leiders klopten uit-
eindelijk af op een evenwicht van 
390 miljard euro aan subsidies en
360 miljard euro aan leningen. De
Nederlandse premier Rutte kreeg
gisteren nogal wat bijval in Duits-
land. De Nederlandse premier 
heeft de Duitse belangen beter 
verdedigd dan Duitsland zelf, zei
voorzitter Christian Lindner van
de partij FDP aan Bild. 
In de uiteindelijke tekst wordt het
geld uit het relancefonds ook ge-

koppeld aan het respect voor de
rechtsstaat, maar in een afge-
zwakte vorm. Daarmee konden 
ook Polen en Hongarije over de
streep gehaald worden. 

Geld lenen
Ook in het Belgische kamp klonk
er gisteren tevredenheid. Zo komt
er een Brexit-fonds van 5 miljard 
euro dat de zwaarst door de Brexit
getroffen lidstaten en sectoren zal
ondersteunen, ontvangt België 
nog een compensatie van 200 mil-
joen euro voor de transitieregio’s,
bovenop de 2,4 miljard uit het co-
hesiefonds, en mag ons land 25 
procent van de geïnde douane-
rechten behouden. Aan de andere
kant krijgt België dan weer min-
der uit het Gemeenschappelijk
Landbouwfonds. 

Terwijl het geld van de meerjaren-
begroting afkomstig is uit de 
schatkist van de individuele lid-
staten, die elk een deel van hun be-
lastinginkomsten afdragen aan de
Europese Unie, zal het geld van
het coronafonds geleend worden 
op de financiële markten. Het zijn
de lidstaten die borg staan voor de
lening die tegen het jaar 2058 
moet worden terugbetaald.
Voor de terugbetaling van de le-
ning denkt de Europese Unie aan
de inkomsten uit een aantal tak-
sen, zoals een taks op niet-gerecy-
cleerd plastic afval en een invoer-
taks op producten uit landen met
een laks klimaatbeleid. Andere
ideeën zijn een taks op digitale be-
drijven, een taks op financiële 
transacties en een taks op de emis-
sies van vliegtuigen en schepen.
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Tegelijk met het akkoord over 
een nieuwe meerjarenbegroting
werd gisteren ook een envelop-
pe goedgekeurd van 147 mil-
joen euro voor Limburg.
Zoals eerder al in deze krant ge-
meld, wordt Limburg erkend 
als transitieregio. “Volgens de
technische berekeningen zou de
exclusieve enveloppe 147 mil-
joen euro bedragen”, zegt gede-
puteerde van Economie Tom
Vandeput. Eerst was sprake 
van 137 miljoen euro. 
“De Vlaamse regering zal deze
gelden beheren in opdracht van

147 miljoen euro voor Limburg
de Europese Commissie”, aldus
Tom Vandeput. “Terwijl de depu-
tatie van de provincie Limburg de
projectvoorstellen zal definiëren
en de coördinatie zal doen voor de
hele provincie. Mede om deze re-
den is het herstelplan SALK Tur-
bo zo belangrijk. In dit visieplan 
werken we momenteel een strate-
gie uit om Limburg op vijf thema’s
duurzaam te versterken: onderne-
mingsruimte, ondernemingsweef-
sel, mobiliteit, dynamisch talent
en digitalisering.” Dat plan moet 
klaar zijn tegen eind 2020.

CONTACT TRACING
Belgisch bedrijf Devside 
mag corona-app bouwen

Het Belgische technologiebedrijfje 
Devside krijgt de overheidsop-
dracht om tegen september een 
app te ontwikkelen om mensen 
te waarschuwen als ze mogelijk 
in contact zijn geweest met een 
coronageval. Dat is dinsdag 
beslist door het interfederaal 
comité Testing & Tracing, bericht 
De Tijd en wordt bevestigd door 
de woordvoerder van het comité.
De app voor Vlaanderen, Wallonië 
en Brussel moet een Belgische 
variant worden op de Duitse 
Corona Warn-app. Die is door de 
specialisten van de overheid 
aangeduid als de beste in de 
business. Daarnaast is het bedrijf 
Enviso aangeduid om te testen of 
de app van Devside aan alle 
veiligheidsregels voldoet. De 
beslissing moet woensdag nog 
officieel bekrachtigd worden op 
het Interministerieel Comité. (b)

OVERLEGCOMITÉ
“Mondmasker 
wellicht verplicht op 
openbare plaatsen”

Het Overlegcomité met daarin de 
verschillende regeringen in ons 
land, bijgestaan door experts, 
boog zich vandaag over de 
stijgende coronabesmettingen. 
Wat er precies is beslist, weten 
we wellicht pas donderdag, 
wanneer de Nationale Veilig-
heidsraad samenkomt. Maar 
minister van Volksgezondheid 
Maggie De Block zei na afloop 
van de vergadering dat er een 
verstrenging zit aan te komen 
over het dragen van een mond-
masker. Er zal in werkgroepen 
worden bekeken of het dragen 
van een mondmasker op openba-
re plaatsen wenselijk is. Wie 
terugkomt van vakantie, of het nu 
met de wagen of met het 
vliegtuig is, zal 48 uur op 
voorhand een formulier moeten 
invullen met onder meer de 
plaats waar men naartoe gereisd 
is. Aan de horeca wordt gevraagd 
om de regels nog strenger op te 
volgen. Een versoepeling is alvast 
niet aan de orde.

CONTACT TRACING
Contact tracers vragen 
om aanwezigheidslijst 
te verplichten
Organisatoren van alle mogelijke 
evenementen – van huwelijks-
feesten, restaurants tot zomer-
bars – moeten straks mogelijk 
dan toch aanwezigheidslijsten 
bijhouden. Karine Moykens, de 
voorzitter van het interfederaal 
comité Testing & Tracing vraagt 
de regering expliciet zulke lijsten 
te verplichten, om contactopspo-
ring te verbeteren. Concreet 
vroeg Moykens organisatoren om 
van alle deelnemers de naam, 
voornaam en het telefoonnummer 
te registreren. Als een besmet 
persoon op een event is geweest, 
zal aan de organisator gevraagd 
worden die lijst aan de contact 
tracers over te maken. (wer)


