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door Ruud Mikkers

BRUSSEL • De Europese
Commissie heeft haar
kaarten op tafel gelegd: er
moet een EU-herstelfonds
komen met daarin het
duizelingwekkende be-
drag van 750 miljard euro
om door de coronacrisis
op hun gat liggende lan-
den economisch te helpen.
Het woord is nu aan de
lidstaten, maar daar zijn
de tegenstellingen zo
groot en bitter dat een
deal nog heel ver weg is.

Vooral het feit dat de Euro-
pese Commissie 500 miljard
euro van de 750 miljard als
giften aan noodlijdende lan-
den wil geven betekent dat
er nog heel wat water door
de Rijn zal moeten stromen
voordat Nederland, Oosten-
rijk, Denemarken en Zwe-
den – in Brussel beter be-

kend als ’de zuinige vier’ –
hiermee in kunnen stem-
men.

Leningen
De landen willen eigenlijk

alleen leningen verstrekken,
schreven ze afgelopen week-
end in een gezamenlijk stuk,
al begint de positie in som-
mige hoofdste-
den al een
beetje te schui-
ven.

Zo niet in Ne-
derland. Pre-
mier Rutte liet
weten dat zijn
uitgangspun-
ten onveranderd zijn. Hij
verwacht niet dat er op een
Europese top halverwege ju-
ni al een akkoord op tafel zal
liggen. In juli zijn er waar-
schijnlijk twee toppen in
Brussel nodig om de plooien
glad te strijken, verwachten

diplomaten. Maar zekerheid
is er allerminst. Unanimiteit
is een vereiste, wordt fijntjes
in het Nederlandse kamp op-
gemerkt.

Commissie-president Von
der Leyen schuwde de grote
woorden niet toen ze de
plannen woensdagmiddag
in het Europees Parlement

ontvouwde. Volgens de Duit-
se betekent het dure fonds
„een gezamenlijke investe-
ring in de toekomst van Eu-
ropa”, nodig omdat onder
corona kreunende landen in
het zuiden zich niet op eigen
kracht kunnen herstellen.

Een controversieel punt is
ook het invoeren van Euro-
pese belastingen. De Com-
missie wil de aangegane
schulden vanaf 2028 over
een periode van dertig jaar
gaan aflossen. Dat kan door
landen hogere afdrachten te
laten betalen, door te snij-
den in prioriteiten of – en

daar gaat de voor-
keur in Brussel naar
uit – door zelf belas-
tingen te gaan hef-
fen.

Maar dit laatste is
voor veel lidstaten,
bang de controle
over de geldstroom

richting Brussel kwijt te ra-
ken, een nachtmerrieachtig
scenario. Von der Leyen
noemde een digitaks voor
techbedrijven (die nauwe-
lijks belasting betalen), maar
ook een CO2-heffing aan de
grens voor ’vieze’ producten

van buiten de Unie en een
hervorming van de handel in
emissierechten voor bedrij-
ven. De scheep- en lucht-
vaart worden daarbij expli-
ciet genoemd.

Een voorstel voor een
nieuwe Europese meerja-
renbegroting (2021-’27) ligt
ook op tafel. Die moet 1100
miljard euro gaan bedragen,
een lichte stijging. Maar
daarbovenop komt dus het
herstelfonds van 750 mil-
jard, geld dat de Commissie
zelf op de kapitaalmarkt gaat
lenen. Het totaalbedrag van
1,85 triljoen (1850 miljard eu-
ro) mag gerust astronomisch
worden genoemd.

Een goed nieuwtje was er
ook voor Nederland. In de
nieuwe meerjarenbegroting
zal Nederland z’n vaste kor-
ting van ruim 1 miljard euro
op de jaarlijkse afdracht aan
Brussel behouden. Eerder

stelde de Commissie nog
voor die na de Brexit jaarlijks
in stappen af te willen bou-
wen.

DDEEAALL EEUU--SSTTEEUUNN
NNOOGG VVEERR WWEEGG
Weerstand tegen astronomische hulppot

Commissie-
president Von
der Leyen
ontvouwde de
plannen woens-
dagmiddag in
het Europees
Parlement.
Achter haar
eurocommissa-
ris Frans Tim-
mermans.
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Kennisgeving procedure
Ontwerp-Luchtvaartnota

UW ZIENSWIJZE IS WELKOM
Uw zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

DIGITAAL
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via:
www.platformparticipatie.nl/luchtvaartnota (let op: vanaf vrijdag 29 mei 2020
kunt u een zienswijze indienen op dit project).

MONDELING
Telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99.

POST
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Participatie
o.v.v. Luchtvaartnota
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2020 kunt u uw zienswijze geven over de Ontwerp-
Luchtvaartnota, het bijbehorende plan-milieueffectrapport (plan-MER) en de passende beoor-
deling. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Met de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020 – 2050 zet het kabinet de nieuwe koers uit voor de luchtvaart.
Vier publieke belangen staan hierin centraal:
veilige luchtvaart in de lucht en op de grond; goede verbindingen met de belangrijke bestemmingen in
de wereld; verbeteren van de leefomgevingskwaliteit en verminderen van het klimaateffect.
Het kabinet wil dat de luchtvaart klaar is voor de toekomst.
Binnen heldere kaders kan de luchtvaart zich blijven ontwikkelen. Hierbij past ook een duidelijke
regierol voor de Rijksoverheid en transparante participatie waarin alle belangen worden mee-
genomen.

U kunt reageren op de volgende documenten:
1. De Ontwerp-Luchtvaartnota: daarin staat de visie van het kabinet op de toekomst van de Lucht-

vaart tot 2050.
2. Het plan-MER: deze is opgesteld door een onafhankelijk consortium bestaande uit Royal

HaskoningDHV, Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en Buck Consultants International en
beschrijft de effecten van het voorgenomen beleid voor de leefomgeving en de economie.

3. De passende beoordeling: deze is opgesteld door Royal HaskoningDHV en beschrijft de effecten
van het voorgenomen beleid op de Natura 2000-gebieden.

Hierover kunt u aangeven:
- Wat vindt u van de beleidskeuzes in de Ontwerp-Luchtvaartnota?
- Wat u mist als belangrijk aandachtspunt in de Ontwerp-Luchtvaartnota of in de effectrapporten.
- Eventuele onjuistheden in de documenten.

GELEGENHEID OM INFORMERENDE VRAGEN TE STELLEN
Om iedereen goed te informeren bieden wij u graag de gelegenheid om vragen te stellen
over de ter inzage liggende stukken voordat u een zienswijze indient. Dit kan bij voor-
keur online via www.luchtvaartindetoekomst.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om

uw vraag digitaal in te dienen, dan kunt u dit telefonisch doen via telefoonnummer 030 275 96 20.
Wij vragen u om uw vraag van 29 mei tot 25 juni 2020 in te dienen zodat u het antwoord op
uw vraag mee kunt nemen in uw zienswijze. Voor de beantwoording van uw vraag zult u worden
gebeld door een van onze projectmedewerkers of een uitnodiging ontvangen om deel te nemen
aan een webinar. Wij streven ernaar om uw vraag binnen een week te beantwoorden.
In het geval u voor een webinar wordt uitgenodigd kan dit langer duren.

DOCUMENTEN BEKIJKEN
Alle documenten staan op: www.platformparticipatie.nl/luchtvaartnota.
Op papier kunt u de documenten van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2020
tijdens reguliere openingstijden bekijken:
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99).

Daarnaast kunt u de documenten op alle provinciehuizen inzien.
NB: In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 kan

het voorkomen dat niet alle inzagelocaties open zijn. Ook kunnen beperkte openingstijden
gelden of moet u een afspraak maken wanneer u documenten wilt inzien. Houd hier rekening
mee en neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.

Wilt u een papieren exemplaar van de documenten hebben?
Neem dan contact op via telefoonnummer 070 456 89 99 of stuur een e-mail naar:
info@platformparticipatie.nl.

WAT GEBEURT ER MET UW ZIENSWIJZE?
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat analyseert alle zienswijzen en weegt ze af.
De reactie op de zienswijzen kunt u lezen in de Nota van Antwoord die eind 2020 wordt
uitgebracht bij publicatie van de definitieve Luchtvaartnota. Indieners van een zienswijze krijgen
hiervan een bericht.

Rijksoverheid

INFORMATIE
Meer informatie over de Ontwerp-Luchtvaartnota en andere luchtvaartonderwerpen vindt u op:
www.luchtvaartindetoekomst.nl. Vragen over de procedure? Telefoon 070 456 89 99.

door Arianne Mantel

AMSTERDAM • Jonge man-
telzorgers hebben het
zwaar, wat nog extra
wordt versterkt door de
coronacrisis. Eén op de

vijf jongeren is mantelzor-
ger voor broer, zus of
ouder. De helft vindt de
zorg zwaar, maar praat er
weinig over. Bijna een
kwart heeft behoefte aan
professionele hulp, blijkt

uit onderzoek van het
ministerie van VWS dat
zich richt op jongeren
tussen de 18 en 25 jaar.

Daarin staat ook te lezen
dat voor vier op de tien jonge
mantelzorgers de zorg nog
zwaarder is geworden sinds
de uitbraak van het corona-
virus. Veel zorgen gaan over
de mentale en lichamelijke
gesteldheid van de te verzor-
gen persoon. Een campagne,
die donderdag start onder
de naam ’Deel je zorg’ moet
ervoor zorgen dat de jonge
’helpers’ zelf ook hulp gaan
zoeken.

Uit cijfers van het Neder-
lands Centrum Jeugdge-
zondheid blijkt dat 450.000
kinderen en jongeren wo-
nen met een langdurig zieke
huisgenoot.

Angst
Een meerderheid van de

jonge mantelzorgers (63%)
maakt zich door corona
meer zorgen over degene
voor wie ze zorgen. De angst
voor besmetting van degene
die al zo kwetsbaar is, speelt
daarbij een rol. Van de jonge
mantelzorgers die zeggen

dat de zorg zwaarder is ge-
worden, geeft 43% aan dat
het vooral mentaal zwaar-
der is geworden, dat er min-
der vrije tijd is (42%) en dat
ze zich vermoeider voelen
(42%).

Els Jonker is voormalig
jeugdarts en ambassadeur
van JMZPro, een netwerk
van professionals dat jonge
mantelzorgers ondersteunt:

„Belangrijk is dat de jonge
mantelzorgers hun zorg de-
len. Dat begint met erover te
praten en professionele
hulp in te schakelen als het
nodig is.”

Het geven van mantelzorg
levert voor jongvolwassenen
vaak een tegenstrijdig ge-
voel op, blijkt uit het onder-
zoek. Enerzijds vinden zij
het fijn om te zorgen voor

een ander (91%), anderzijds
wordt de zorg als zwaar of
lastig ervaren (56%). Jonker:
„Jongeren in deze leeftijds-
categorie zijn bezig met het
opbouwen van hun eigen
identiteit. Het is moeilijk om
je vleugels uit te slaan en je
los te maken van je gezin, als
je moeder of broer jouw zorg
nodig heeft. Daarom is pra-
ten hierover zo belangrijk.”

Jonge mantelzorger heeft het zwaar
Speciale campagne moet hulp voor helper dichterbij brengen

door Leon Brandsema
en Inge Lengton

DEN HAAG • Het kabinet
en de polder hebben toch
een compromis kunnen
sluiten over het economi-
sche steunpakket voor de
coronacrisis. Bij grotere
ontslagrondes komt er
een afgezwakte vorm van
de ontslagboete en een
grotere rol voor de vak-
bonden. In ruil daarvoor
krijgen werkgevers flink
meer compensatie voor
hun vaste lasten. Ook zal
het tweede noodpakket
een maand langer, vier in
plaats van drie, gaan gel-
den.

Dat is volgens Haagse
bronnen de uitkomst van
een lange dag onderhande-

len tussen vakbonden,
werkgevers en minister
Koolmees (Sociale Zaken).
De ontslagboete zoals die
was, gaat van tafel. Maar bij
grotere bedrijven komt er
toch een financiële stok
achter de deur. Als zij meer
dan twintig mensen willen
ontslaan, moeten ze dat in
overleg met de vakbonden
doen. Doen ze dat niet,
volgt er alsnog een financi-
ele straf. Bij ontslagen van
minder dan twintig gaat de
boete wel van tafel.

Het nieuwe pakket komt
ook tegemoet aan de eisen
van de werkgevers. Zij zou-
den in het plan dat vorige
week werd gepresenteerd
maximaal 20.000 euro
compensatie kunnen krij-
gen voor hun vaste lasten.

Maar dat wordt nu ver-
hoogd naar 50.000 euro,
zeggen ingewijden.

De partijen zijn daar-
naast ook overeengekomen
dat ondernemers vier in
plaats van drie maanden
van het tweede noodpakket

gebruik kunnen maken.
Naast juni, juli en augustus
zal het pakket dus ook voor
september gelden.

Koolmees botste vorige
week frontaal met de vak-
bonden nadat hij zijn poot
stijf hield rondom de ont-

slagboete. Bedrijven die in
de afgelopen maanden
mensen ontsloegen terwijl
ze looncompensatie kregen
van de overheid, moesten
de steun voor het loon van
de ontslagen mensen terug-
betalen, plus 50 procent
van dat bedrag.

Die boete van 50 procent
was volgens Koolmees niet
meer vol te houden nu de
crisis dieper is geworden en
langer duurt. Bedrijven
moeten kunnen reorgani-
seren, zei de D66-minister
en een boete op ontslag pas-
te daar niet meer bij. Hij
vreesde dat bedrijven van-
wege de ontslagboete geen
loonsteun meer aan zouden
vragen en zo failliet zouden
gaan.

Maar daarmee streek

Koolmees de vakbonden en
het grootste deel van de op-
positie tegen de haren in,
terwijl hij verkondigde
graag brede steun te willen.
In het compromis is volgens
ingewijden geregeld dat de
boete uitkomt op 5 procent
van de loonsteun.

Vooral PvdA-fractieleider
Asscher gooide de afgelo-
pen tijd zijn kont flink te-
gen de krib. Hij zei in ge-
sprek met deze krant tegen
een steunpakket te zijn
waarin de ontslagboete he-
lemaal van tafel was. Don-
derdag debatteert de Ka-
mer met onder anderen
Koolmees over het nieuwe
noodpakket en moet blij-
ken of het kabinet de ge-
wenste brede steun toch
nog binnenhaalt.

Ontslagboete afgezwakt, steun uitgebreid
Kabinet en polder bereiken toch nog compromis over economisch steunpakket

Van onze parlementaire
redactie

DEN HAAG • De Twee-
de Kamer reageert
onthutst op de her-
stelplannen van de
Europese Commissie.
„750 miljard waarvan
500 miljard als gift
voor de bodemloze
putten in Italië en
Spanje. Ze misbrui-
ken elke crisis om
miljarden euro’s te
ontvangen. Hier is
maar één antwoord
voor: Nexit”, zegt
PVV-leider Wilders.
De VVD zegt het
voorstel van de Euro-
pese Commissie nog
te bestuderen. „De
VVD zet in op een
moderne Europese
begroting, solidaire
leningen, maar ook
verstandige hervor-
mingen”, aldus Ka-
merlid Mulder.

D66 wil vooral dat
er snel knopen wor-
den doorgehakt.
„Banen en inkomens
redden we alleen
samen”, twitterde
partijleider Jetten.
„Een economische
ramp in Zuid-Europa
bedreigt ook onze
welvaart.”

’NEE’ tegen
Europese
belastingen

Kayleigh Crommentuijn
(25) heeft als gevolg van
het coronavirus haar
broertje Jethro (foto) die
in een verzorgingshuis
woont, al weken niet ge-
zien. „Ik weet dat hij veel
behoefte heeft aan affec-
tie. En zelf zou ik hem ook
wel willen knuffelen.”
Volgens haar kan hulp op
veel fronten iets beteke-
nen. „Ik was 15 toen mijn
moeder mij vroeg of ik een
weekeindje mee wilde met
andere jonge mantelzor-
gers. Tot dat moment zag

ik mezelf niet zo; het was
gewoon om mijn meer-
voudig gehandicapte
broer te verschonen of
eten te geven. Maar het
praten met anderen die
hetzelfde meemaakten,
heeft me vanaf toen ge-
holpen. Een paar jaar
geleden zocht ik contact
met het Steunpunt Man-
telzorg. Het was een ver-
ademing om met mensen
te praten die je echt be-
grijpen. Zij gaven mij de
steun die ik nodig had.
Mijn vriendinnen deden

hun best, maar helemaal
snappen deden ze het niet.
Dat kan ik hun niet kwalijk
nemen, want ze weten
niet hoe zwaar het is.”

’Praten was een verademing’
Voor Viroen Soebedar
(25), die voor zijn moeder
zorgt (foto), maakt de
coronapandemie het niet
gemakkelijker. „Ze woont
in een verpleeghuis en ik
ging elke avond naar
haar toe om haar te
helpen.” Nu kan dit niet.
„Ze moet zes keer per
week dialyseren, dus
elke keer als ze naar het
dialysecentrum gaat,
zorg ik nu dat ik buiten
sta en haar moed in-
praat.” Viroen heeft
vanaf zijn zestiende voor
haar gezorgd nadat ze
diverse herseninfarcten
kreeg. „Naar het toilet,
aankleden; ik deed het
met liefde. Maar ook ik

liep tegen mijn grenzen
aan. Een decaan hielp me
op school, later kreeg ik
hulp van een psycholoog.
Het belangrijkste is dat
ik hierdoor heb leren
omgaan met slecht
nieuws en onzekerhe-
den, want die blijven er
altijd als mantelzorger.”

’Ik liep tegen mijn grenzen aan’

Europese Commissie
wil fonds van
750 miljard optuigen

Minister
Koolmees
botste vorige
week hard
met de bon-
den, maar
bereikte nu
toch een
compromis.
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