Toekomstspeech door de minister-president en minister van klimaat
tijdens een klimaatpersconferentie.
Datum: ?
(Minister-president)
Landgenoten,
Ik heb vandaag geen makkelijke boodschap. We leven hier in Nederland in een enorm
gaaf land, maar om ervoor te zorgen dat dit land ook gaaf blijft voor jonge en
toekomstige generaties, zijn er draconische maatregelen nodig. De noodklok die het
IPCC al decennia luidt, is niet langer te negeren. De klimaatcrisis loopt in hoog tempo
uit de hand. De maatschappelijke kosten van wat wij samen doen, zijn gigantisch. En
dat voelen we allemaal. Zoals met de enorm droge zomer van 2022, de overstromingen
in Zuid-Limburg in 2021 en de gigantische bosbranden die ons land teisteren.
Er is geen crisis in mijn actieve herinnering die zo hevig is als deze. Daarom markeert
vandaag een Zeitenwende, een keerpunt. En mijn collega de minister van Klimaat zal
verder uitleggen wat het kabinet zal ondernemen om de klimaatcrisis het hoofd te
bieden.

(Minister van klimaat)
Beste mensen,
De keuze die het kabinet vandaag heeft gemaakt was voor ons geen gemakkelijke. We
hebben gekeken naar de feiten en ons laten informeren door experts om te garanderen
dat we het juiste besluit nemen. Om de catastrofale klimaatcrisis het hoofd te bieden,
hebben we na lang beraad besloten om in te grijpen in de markt. Onze productie- en
consumptieprocessen berokkenen de aarde schade en niemand betaalt ervoor.
Vanaf komende maandag zullen we alle externaliteiten in rekening brengen van
mensenrechtenschendingen tot vervuiling. We gaan dus de echte prijs betalen voor de
grondstoffen, materialen, producten en diensten die we gebruiken. Bij elke transactie
zult u, en wij, vanaf nu een externaliteitentoeslag betalen voor de vervuiling en
beschadiging die dat product of die dienst veroorzaakt.
Dat is een flinke ingreep, maar we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit
mensen niet verder in de betalingsproblemen brengt. Allereerst is het belangrijk om te
noemen dat Nederland met deze maatregel een koplopersrol aanneemt. We leven
echter niet in isolement en daarom voeren we op dit moment gesprekken met de EU
om deze maatregel over een maand op EU-niveau in te voeren. Dit zal naar alle

waarschijnlijkheid ook gebeuren. Voor consumenten zal deze nieuwe stap wennen zijn,
maar behapbaar blijven. Neem een kilo Spaanse tomaten: in plaats van 3,75 euro zullen
deze vanaf maandag 3,97 euro zijn.
● Dat betekent dat sommige producten duurder zullen worden, maar sommige ook
goedkoper (bv. een kilo sinaasappels).
● Geldt niet alleen voor consumenten, iedereen betaalt eerlijk mee

(Minister-president)
Landgenoten,
Daarmee wordt elke onderneming verantwoordelijk voor de externaliteiten die deze
creëert. Door dit als eerste in Nederland te doen, worden we olympisch kampioen op
het gebied van klimaat en mensenrechten. Uiteraard zal de EU snel volgen. Als we ons
samen inzetten, krijgen we die klimaatcrisis eronder.
Daarnaast kan ik niet genoeg benadrukken dat we de effecten van deze maatregelen
ook weer niet volledig moeten overschatten. We kunnen bijvoorbeeld best blijven
barbecueën. Maar dan wel met plantaardige burgers en een elektrische barbecue, voor
een eerlijke prijs.
Het is nu aan jullie de ondernemers om al onze innovaties, al onze producten en al onze
verdienmodellen tegen het licht te houden. Wat blijft winstgevend, en wat niet.
Als je als ondernemer nu niets doet, dan weet je één ding zeker: morgen is je bedrijf er
niet meer.

Werner Schouten en Aniek Moonen hebben deze speech geschreven als start van een sessie op
Springtij Forum 2022. Zij vertegenwoordigden de minister-president en de minister van klimaat. De
speech is in de toekomst geschreven, de datum is nog in het midden. Het pleit voor een
klimaatpersconferentie in de toekomst. En geeft een beeld hoe dit eruit zou kunnen zien.

