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Een beetje waardering
Dat de strijd tegen het coronavirus nog steeds niet is gewonnen 
is helaas overduidelijk. Inmiddels ruim een jaar houdt het virus 
ons land (en de rest van de wereld) in de greep. De tweede golf 
duurt al maanden en het aantal besmettingen blijft hoog. Daarbij 
spreekt men nu al van de derde golf. 
Veel ondernemers hebben het financieel zwaar. Ondanks alle 
hulp welke door de overheid door middel van diverse steun-
maatregelen wordt geboden is het de vraag hoeveel bedrijven de 
strijd per saldo gaan verliezen. Ondanks dat de werkloosheid tot 
op heden laag is en het aantal faillissementen zelfs op het laagste 
niveau van de afgelopen jaren is aangekomen, lijkt het stilte voor 
de storm.
Naast de financiële schade is ook de sociale impact voor vele van 
ons groot. Zeker voor ouders met schoolgaande kinderen is het 
denk ik topsport. Thuiswerken en dan ook nog thuisonderwijs 
bieden lijkt geen ideale combinatie. Ook de impact van de avond-
klok is voor velen groot. Al was het alleen al gevoelsmatig. 
Al met al is het dus niet gemakkelijk allemaal. In een leven waar 
iedereen dacht recht te hebben op onbeperkte vrijheden is het 
afzien als opeens allerlei beperkingen worden opgelegd. De 
beperkende maatregelen zoals de lockdown en de avondklok 
mogen ondanks haar grote impact echter nooit een vrijbrief zijn 
te gaan rellen en vernielen. Uitgezonderd een roerige periode 
eind januari lijkt het erop dat het overgrote deel van de bevol-
king van Nederland zich netjes houdt aan de door onze overheid 
opgelegde maatregelen.
Tuurlijk is er ook commentaar en gemopper. Bij elke maatregel 
is er wel een groepje van experts of belanghebbenden die het 
anders willen of beter weten. En alles wordt in de media van A 
tot Z uitgekauwd. Daarbij wordt de door de overheid geboden 
steun niet door iedereen op zijn waarde geschat.
Heel eerlijk … ik denk dat we in een dermate grote economische- 
en gezondheidscrisis zitten dat er geen (voor iedereen passende) 
oplossing kan worden geboden. Je hebt altijd bijzondere situ-
aties die tussen de wal en het schip vallen. En de gevolgen zijn 
bij de een nu eenmaal groter dan bij de ander. Het bieden van 
maatwerkoplossingen zou veel leed kunnen voorkomen maar is 
praktisch niet uitvoerbaar.
De maatregelen van ons kabinet komen onder enorme (tijds)
druk tot stand en worden gemaakt zonder te weten hoe het er 
over een maand voor staat. Bij een beoordeling achteraf zullen 
er om die reden vast en zeker kanttekeningen geplaatst kunnen 
worden bij eerder genomen beslissingen.
Op de vraag of ons kabinet alles goed heeft gedaan in deze extre-
me crisis kan ik volmondig zeggen: Nee niet alles.
Maar ga er maar aanstaan. Voor een dergelijke situatie is gewoon 
geen oplossing waarin voor iedereen alles goed geregeld wordt 
zonder dat er fouten worden gemaakt of je soms een beslissing 
moet herzien of bijstellen.
Het hebben van een eigen mening is goed, het leveren van kritiek 
is menselijk en tot op zekere hoogte ook prima, zeker als dat 
wordt gedaan met respect en rekening houdend met de omstan-
digheden waarin wij ons bevinden.

Dat de oppositie in deze verkiezingsstrijd tegen alles aanschopt 
vind ik geen goed signaal. Liever zou ik zien dat men ook in de 
politiek met zijn allen eensgezind 
de schouders eronder zou zetten. In 
tijden van crisis werkt een politiek 
stelsel met diverse partijbelangen 
niet mee in het vinden van een voor 
iedereen meest passende oplossing. 
Het denken in het landsbelang ont-
breekt eraan.

Nederland vraagt EC om  
geen nieuwe benzine- en  
dieselauto’s meer toe te staan 
in 2030

 
Samen met acht andere EU-landen vraagt Nederland de 
Europese Commissie het laten verdwijnen van auto’s met een 
verbrandingsmotor te versnellen. In een brief aan het dagelijks 
EU-bestuur stellen de negen dat de verkoop van nieuwe auto’s 
en bestelbusjes die op benzine of diesel rijden verder aan banden 
moet worden gelegd om bij te dragen aan het verminderen van 
de CO2-uitstoot in de Europese Unie.

“Als je rekening houdt met de levensduur van auto’s en het be-
reiken van CO2-neutraliteit in 2050, dan moeten nieuwe auto’s 
met verbrandingsmotoren rond 2030 worden uitgefaseerd”, 
zegt demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven 
(Infrastructuur). De andere ondertekenaars zijn Oostenrijk, 
België, Luxemburg, Denemarken, Malta, Griekenland, Ierland en 
Litouwen.

De transportsector is voor een kwart van alle uitstoot van broei-
kasgassen in de EU verantwoordelijk en een van de grootste 
veroorzakers van luchtvervuiling in de steden, schrijven de EU-
landen. “Het verminderen van de uitstoot door het wegverkeer 
zal de sleutel zijn want het vervoer over de weg is goed voor circa 
70 procent van de totale broeikasgassen in het transport, waarbij 
lichte bedrijfswagens een vitale rol spelen.”

De EU-landen hebben afgesproken 55 procent minder CO2 te 
zullen uitstoten in 2030 in vergelijking met 1990 en in 2050 
klimaatneutraal te zijn.

Bron: ANP/europa-nu.nl
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