DE PERSCONFERENTIE 1
MINISTER-PRESIDENT RUTTE / MINISTER DE JONGE

(Minister achter spreekgestoelte in blauw pak met snor. Doventolk in
zwart kostuum net zwarte trui voor de bekende lichtblauwe achtergrond
‘’Corona doen we samen’’)
Goedenavond,
Welkom op deze ingelaste persconferentie.
Gebleken is dat de nieuwe Omikron variant nog besmettelijker is dan alle
varianten, die we tot zover hebben gehad. Nu zijn er mensen die beweren dat
die niet alleen besmettelijker, maar ook lichter is. Dat hopen we natuurlijk, ,
maar dat moet wel eerst wetenschappelijk onderzocht worden. Het is nog te
vroeg daar uitspraken over te doen.
Door die hogere besmettelijkheid hebben we het Outbreak Management
Team, het OMT gevraagd om een spoedadvies. We willen de zorg ontzien en
iedereen die dat nodig heeft een IC bed bieden. En we hebben daarom
besloten tot een paar nieuwe maatregelen.
Ten eerste. Vanaf overmorgen mogen mensen van boven de 80 niet meer
alleen hun huis verlaten. Zij mogen dat alleen nog onder begeleiding van een
jonger iemand. Bij voorbeeld iemand uit de wijkzorg, maar ook een familielid,
een buurman of een huisvriend. Wij begrijpen dat het heel vervelend is voor
die groep ouderen. Maar realiseert U zich. U hoort nu eenmaal tot een groep ,
die makkelijker iets kan overkomen. U kunt vallen, U kunt een attack krijgen of
ademproblemen en dan kunt U in het ziekenhuis komen en dat legt weer een
extra belasting op de zorg. En daarom moeten we U In het algemeen belang
dus vragen om voorzorgsmaatregelen te nemen. Het is beter als U zich laat
begeleiden. Beter voor Uzelf en de samenleving.
Ten tweede. Het afgelopen jaar zijn er een aantal groepen geweest die extra
offers hebben gebracht en dan denk ik aan de horeca, de cultuur, de
evenementen, toerisme en de persoonlijk beroepen. Zij hebben soms hun hele
jaarinkomen moeten inleveren of zelfs hun hele bedrijf ten onder zien gaan
zien. We zullen nog extra offers van die groepen moeten vragen, maar we
willen dat solidair doen. Iedereen draagt bij. Veel mensen hebben het
afgelopen jaar geld over gehouden dat ze niet konden besteden. Corona doen

we samen daarom vragen van allen andere groepen een solidariteitsheffing.
Wij denken aan 25% van uw inkomen en de vakantiebonus. Want dei vakanties
zijn sinds de crisis toch verminderd. Vanzelfsprekend gaan wij er daarbij voor
zorgen, dat niemand daardoor in de problemen komt. Voor die mensen aan de
onderkant van de samenleving geldt die solidariteitsheffing dus niet.
Die solidariteitsheffing geldt dus alleen voor iedereen die het kan dragen. Maar
we willen daarvoor een uitzondering maken voor de essentiële beroepen.
En dan denken we allereerst natuurlijk aan de zorgmedewerkers. Zij hebben
sinds het begin van de Coronacrisis een zware taak gehad en veel werk gedaan
om mensen met Corona op te vangen. Er ligt nog een zware taak voor hen. Zij
verdienen ook wat extra voorrechten. En dan moet U denken aan een paar
extra vrije dagen of een parkeerontheffing om sneller hulp te kunnen verlenen
De politie en handhavingsdiensten zijn er voor de veiligheid van ons allemaal.
Zij hebben een zware, maar essentiële taak te vervullen om iedereen aan de
regels te houden en het voor ons allemaal aanvaardbaar te maken. En dan
natuurlijk defensie, dat ons moet beschermen, mocht dat nodig zijn.
Maar we zijn natuurlijk een democratische rechtsstaat en daarom moeten de
gezagsinstituties van de Staat worden ontzien. De politiek moet er met hulp
van essentiële ambtenarendiensten voor zorgen dat al die maatregelen
democratisch en volgens de regels van de rechtsstaat worden vastgesteld.
Maar ik denk ook aan de mensen van veiligheid en justitie en de rechtelijke
macht, die belangrijk zijn om die mensen die zich niet willen schikken of
gewoon slordig zijn met de maatregelen op tijd te kunnen corrigeren.
En tenslotte is er de media, die essentieel is om U op een goede manier te
informeren over de maatregelen. Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft
een lijst opgesteld wie van die media aan die criteria heeft voldaan en die
instituten krijgen een ontheffing van de solidariteitsheffing en vanzelfsprekend
een vergunning van de nieuwe beperkende maatregelen.
Die media heeft ook een belangrijke taak in het veraangenamen van het leven.
Ze zijn belangrijk om afleiding te geven van alle beperkingen die we moeten
doorstaan in deze crisis. Wij hebben daarom besloten extra fondsen ter
beschikking te stellen voor goede informatieve, maar ook voor aangename
programma’s op televisie en radio.

Dat is het belangrijk, want velen van U zullen door de maatregelen alleen thuis
moeten zitten met Kerstmis. En daarom is het van groot belang dat we naar
elkaar omzien. Kerstmis is ook een moment van bezinning en verbintenis.
Denkt U nog eens aan een ander, als U met maximaal 4 personen aan de
kerstdis zit. Denk eens aan oudere en eenzame mensen, mensen die ziek zijn
of alleen. Bezoeken gaat nu eenmaal niet meer, maar videobellen kan wel en
gewoon met de ouderwetse telefoon bellen. Dat mag ook.
De regering wenst U een prettige kerst en gelukkig nieuwjaar.

