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‘Nederlanders
bereid vliegen
op te geven’

Klaver: kabinet
moet weg om
toeslagrapport

Nederlanders zijn het meest
bereid vliegen op te geven als dat
bijdraagt aan een beter klimaat,
maar het minst om de auto te
laten staan. Dat meldt de Europese Investeringsbank (EIB) op
basis van zijn jaarlijkse klimaatenquête. Stoppen met vlees,
videostreaming en kleding
kopen staan verder in de top vijf
van wat Nederlanders willen
opofferen voor het klimaat.
Bijna driekwart zegt zich in te
spannen om de klimaatcrisis
aan te pakken, maar slechts 9
procent voert werkelijk radicale
veranderingen door in de eigen
levensstijl. En het mag niet te
veel kosten: slechts 18 procent
is bereid CO2-compensatie te
betalen voor vliegreizen. (ANP)

Het hele kabinet moet aftreden
wegens het snoeiharde rapport
over de toeslagenaffaire, vindt
GroenLinksleider Jesse Klaver.
“Aftreden is ook schuld bekennen. Dat is belangrijk naar alle
slachtoffers toe.” Als het kabinet
niet opstapt, zegt GroenLinks
zelf het vertrouwen op in het
kabinet. “Als je voor een rapport
dat zo hard is geen politieke verantwoordelijkheid neemt en aftreedt, waarvoor dan nog wel?”
aldus Klaver gisteren in het programma Buitenhof. Zijn partij zal
een motie van wantrouwen indienen als het kabinet zelf niet
opstapt. “Ik denk dat die op
brede steun kan rekenen in de
Tweede Kamer.” De SP wil ook
dat het kabinet aftreedt. (ANP)

‘Stilleggen van economie
werkt steeds minder goed’
Herman Stil
AMSTERDAM
Verlenging van de lockdown brengt
de economie nog grotere schade toe,
terwijl de effecten verwaarloosbaar
zijn. Volgens hoogleraar economie
Bas Jacobs is het tijd voor een nieuwe aanpak.
“De gevolgen van de huidige lockdown waren al erg negatief,” zegt Bas
Jacobs. “Verlengen vergroot de problemen alleen maar. Hoe langer de
maatregelen duren, des te groter de
economische schade wordt.”
Met de verlenging komen volgens
de hoogleraar economie en overheidsﬁnanciën aan de Erasmus Universiteit meer bedrijven in de problemen, raken meer mensen werkloos,
krijgen zelfstandigen nog minder opdrachten, lopen leerlingen en studenten verdere onderwijsachterstanden
op en groeit de sociale en psychische
druk in de maatschappij. “Je mag hopen dat zulke gevolgen invloed hebben op het besluit dat het kabinet
neemt.”

Wat weegt zwaarder?
Jacobs verwacht dat niet. “Het kabinet heeft geen duidelijke coronastrategie, anders dan het controleren
van problemen in ziekenhuizen. Ik
zou willen dat de overheid duidelijk
maakt hoe ze de problemen in de zorg
afzet tegen problemen in de economie, tegen ongelijke onderwijskansen, inbreuken op grondrechten
en beperkingen van vrijheden van
mensen om te handelen, te reizen, te
sporten, te recreëren en sociale activiteiten te ontplooien.”
“Waar ligt de prioriteit, welke belangen wegen zwaarder dan andere?
Welke afwegingen worden gemaakt
en hoe worden die uitgelegd? Als het
beheersen van problemen in de zorg

de enige maatstaf is, zoals tot nu toe
het geval lijkt, dan hebben al die andere zaken nul gewicht. Dat kan niet
de bedoeling zijn.”
Jacobs is een van de 15 deskundigen
achter Herstel NL, een recente oproep van economen, artsen en ondernemers voor een gebalanceerder
coronabeleid. “In de politiek is een
steeds exclusievere focus op de zorg
ontstaan. Het kabinet lijkt zich vooral
bezig te houden met logistieke kwesties – mondkapjes, testen, ic-capaciteit, vaccins – maar inhoudelijke afwegingen over de gevolgen van het
coronabeleid worden niet gemaakt.”
“We zitten met jojobeleid: als het
goed gaat in de zorg, verminderen we
de maatregelen, gaat het slecht, dan
knellen we economie en samenleving
weer af. Dat is het slechtste van alle
werelden. De huidige harde maatregelen en afwachten tot vaccins eﬀect
hebben – in de hoop dat we daarmee
het virus onderdrukken – zijn econo-

Bas Jacobs
Doceert aan de
Erasmus Universiteit economie en
overheidsfinanciën.

‘Waarom niet met
sneltesten scholen,
restaurants en
theaters openen?’

misch extreem schadelijk. Lockdowns maken dingen stuk waarvan
we niet weten of die te repareren zijn.”
Jacobs pleit voor gerichtere aanpak
om de coronapandemie onder de
duim te krijgen. “Een betere strategie
is om kwetsbaren die grotere kans
hebben om ziek te worden meer te beschermen en niet-kwetsbaren meer
vrijheid te gunnen en zo immuniteit
op te bouwen. Stel winkels een paar
uur exclusief open voor kwetsbaren.
Of maak huisvesting elders mogelijk
voor mensen die kleinbehuisd zijn en
geïnfecteerd zijn geraakt, zodat ze
niet hun hele gezin besmetten.”

Uit den boze
“Waarom niet met sneltesten scholen, restaurants en theaters openen?
Dan kunnen we de samenleving veel
sneller herstarten, met beperkte risico’s op de volksgezondheid. Het kabinet diﬀerentieert wel het beleid voor
de toediening van vaccins: zorgmedewerkers en verpleeghuisbewoners eerst. Terecht. Maar als het om
de economie gaat, lijkt diﬀerentiatie
uit den boze.”
Jacobs ziet het verkiezingsspook
boven het nieuwe kabinetsbesluit
hangen. “De politiek lijkt bevreesd
om met Italiaanse scenario’s te worden geassocieerd: beelden van ziekenhuizen die overstromen. Maar het
is duidelijk dat het stilleggen van de
economie steeds minder goed werkt.
Het aantal besmettingen gaat niet
signiﬁcant omlaag terwijl deze lockdown strenger is dan tijdens de eerste
piek. We zitten lang niet op belasting
van de zorg zoals toen. Op de ic’s is de
bezetting ongeveer 60 procent.”
“Dat betekent dat het lockdowninstrument steeds botter wordt. Moet
je dan steeds hardere maatregelen
nemen met steeds meer schade voor
de economie en het maatschappelijk
leven?”

Applaus voor eerste prik in RAI
Jan Pieter Ekker
AMSTERDAM
Dickey Heerkens is vanochtend als
eerste van 30.000 Amsterdamse
medewerkers uit verpleeg- en verzorgingshuizen ingeënt in de RAI.
De ochtend begint met lichte consternatie: de baliemedewerker kan de gegevens van Dickey Heerkens (48) niet
vinden in de computer. Heerkens had
eigenlijk woensdag een afspraak,
helpt hij. En de vragenlijst heeft hij telefonisch ingevuld.
Heerkens, werkzaam bij de Amsterdamse zorginstelling Amsta, is de
eerste van 30.000 medewerkers uit
verpleeg- en verzorgingshuizen in de
regio die vanaf vandaag worden ingeënt in Hal G van de RAI.
Voor het zover is, neemt wethouder
Zorg Simone Kukenheim het woord.
Zij benadrukt dat veel Amsterdammers het zwaar hebben, maar dat er
licht aan de horizon is. “Het gaat nu
nog langzaam, maar we kunnen dit
enorm opschalen. De GGD Amsterdam is echt fenomenaal; als de vaccins doorkomen, kunnen wij gaan
prikken – dat is de boodschap die ik
vandaag wil afgeven.”
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Dan kan Heerkens plaatsnemen voor
zijn prik, om één minuut over acht
heeft een collega-verpleegkundige
hem het vaccin van BioNTech/ Pﬁzer
toegediend en zit er een pleister op

→ Dickey Heerkens, die bij het
Dr. Sarphatihuis werkt, krijgt zijn
vaccinatie. FOTO EVA PLEVIER
zijn rechterbovenarm.
Als hij naar de wachtruimte wandelt
krijgt Heerkens applaus. “Het vaccin
helpt niet tegen het overdragen van
het virus, het zorgt ervoor dat ik niet
meer ziek kan worden en dat betekent
dat ik met iets meer rust naar mijn
werk ga,” zegt Heerkens als hij in de
wachtruimte heeft plaatsgenomen,
waar GGD’ers erop moeten toezien
dat hij ‘geen paarse stippen’ krijgt.
“Het knuﬀelen duurt helaas nog
even. Dat is jammer, want dat is heel
erg belangrijk in ons vak, dat we mensen kunnen aanraken en troosten.

Maar dit is wel het begin van het einde
van het virus, denk ik.”
“Hoe voelt u zich?” vraagt een andere baliemedewerker, als hij zich een
kwartiertje later meldt voor zijn vaccinatiebewijs. “Ik voel me nog steeds
heel goed, dank u wel.” Heerkens
moet nog even geduld hebben, want
de printers weigeren dienst. “Ik ben al
dood gewenst op Facebook,” zegt hij
terwijl hij staat te wachten.
Een tweede geprikte meldt zich in
de wachtruimte, en een derde. Heerkens krijgt nog een goodiebag van
Kukenheim en dan kan hij weer naar
huis; hij hoeft vandaag niet naar het
Dr. Sarphatihuis. “Nu eerst ontbijten,
en vanmiddag moet ik met mijn kater
naar de dierenarts.”

