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Ve r p l i c h t

va c c i n e re n
Stel vaccinatie verplicht voor kinderen op kinderdagverblijven,
betogen Marcel Verweij en Roland Pierik.
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n het jaarverslag van het RIVM
over het Rijksvaccinatieprogram-
ma (RVP) blijkt dat de vaccinatie-
graad onder jonge kinderen voor
het vijfde achtereenvolgende jaar
is gedaald. De daling is zichtbaar
voor alle vaccinaties, maar voor
kleine kinderen is er met name

reden tot zorg over de bescherming tegen
polio en mazelen. In 2017 was de bescher-
ming lager dan in het begin van de jaren
negentig, toen we met de laatste polio-
epidemie in Nederland te kampen had-
den. Verlamming en sterfte als gevolg van
polio doen zich gelukkig nog maar in en-
kele landen voor, maar de ziekte is niet
ve rd we n e n .

In vergelijking met een groot deel van
de wereld kent Nederland enkele uiterst
kwetsbare gebieden: de zogenoemde
‘biblebelt’ van gemeenten met veel be-
vindelijk gereformeerden die vaccinatie
op religieuze gronden afwijzen. Mogelijk
worden de klassieke religieuze bezwaren
steeds meer vermengd met – en versterkt
door – misvattingen over risico’s van vac-
cinatie zoals die door moderne antivacci-
natiegroepen worden verspreid. Als in
deze gebieden polio opduikt zal dat
rampzalig uitpakken.

Voor wat betreft mazelen, een ziekte
die nog veel besmettelijker is, is de zorg
nog groter. Sinds begin 2017 zijn er in
Europa zo’n 25.000 ziektegevallen en
62 sterfgevallen geteld, met name in
Griekenland, Roemenië, Italië, Frankrijk,
en Engeland. Gezien die brede versprei-
ding is het onvermijdelijk dat ook in Ne-
derland weer mazelen zullen uitbreken.
Maar dit keer zal het probleem zich waar-
schijnlijk niet tot de biblebelt beperken.
Ook daarbuiten is de vaccinatiegraad te
laag (ruim beneden de 95 procent) om
collectieve bescherming te garanderen.
Hierdoor kan het virus zich in heel Neder-
land handhaven, en ziekte veroorzaken
onder kinderen die (nog) niet ingeënt zijn
en mensen die om andere redenen kwets-
baar zijn.

Het RVP is lange tijd een toonbeeld van
succes geweest: ons vertrouwde pro-
gramma met vrijwillige deelname kende
een uiterst hoge deelname en resulteerde
dus in een hoge collectieve bescherming.
We zijn die hoge deelname te veel als
vanzelfsprekend gaan beschouwen. Dat
geldt zowel voor de overheid die vaccina-
tie veel proactiever en minder vrijblij-
vend zou moeten aanbieden, alsook voor

Laat EU-ambassades in Afrika visa uitdelen
In plaats van Europese
opvangcentra in de
regio kunnen EU-
ambassades in Afrika
beter benut worden om
migratie te reguleren,
schrijft Arne Doornebal.

van deze groep was een gemiste kans
voor Nederland.

De Europese Unie staat onder druk
om de op en neer golvende migratie
een halt toe te roepen. Volgens de In-
ternationale Organisatie voor Migra-
tie (IOM) kwamen er in de eerste zes
maanden van dit jaar 40.000 men-
sen op de Europese zuidkust aan –
nog niet eens zoveel als er in het sta-
dion van Feyenoord passen – maar
toch wordt er alweer over een crisis
ge s p ro ke n .

Naar migratie wordt vaak gekeken
als een onomkeerbaar proces, terwijl
het leeuwendeel van de migranten
uit Afrika geenszins van plan is om
zich hier eeuwig te vestigen. Jonge-
ren in stoffige Afrikaanse dorpen
worden gek gemaakt door blinkende
W h at s A p p - fo to’s, waarbij hun vrien-
den die de grote oversteek gemaakt
hebben poseren met mooie huizen,
a u to’s of vrouwen – meestal hele-
maal niet de hunne – maar genoeg
om de volgende generatie richting de
noordkust te drijven.

M igratie kan je nooit tegen-
houden. Nederlanders zijn
zelf immers een volk van

migranten, dat tot de uithoeken van
de wereld is uitgevlogen om zich te
vestigen. Het toverwoord is wat mij
betreft het streven naar een ‘c irculai-
r e’ migratie: nodig de Afrikaan uit om
een tijdje bij ons te komen wonen en
werken, het verdiende geld mee te-
rug te nemen naar het vaderland en
dat dan te gebruiken als springplank
naar een betere toekomst in e i ge n
land. Of Afrikaanse handelsdelega-
ties makkelijker toe laten, zodat ze
met de Nederlanders zaken kunnen
doen, precies zoals dit kabinet wil.

Nederlandse ambassades in Afrika
kampen zo vlak voor de zomerva-
kantie met een enorme ondercapaci-
teit, waarbij de wachttijd voor een vi-
sumafspraak op sommige plekken is
opgelopen tot meer dan een maand.
Desgevraagd heeft een aantal ambas-
sades enorm hun best gedaan om op
incidentele basis mensen sneller een
afspraak te geven. Toch is het iro-

nisch om te constateren dat wij in
Europa vreselijk boos worden over
‘i r re g u l i e re’ migratie, terwijl we het
in Nederland niet eens voor elkaar
krijgen om op onze ambassades
mensen binnen een paar dagen langs
kunnen laten komen voor het in gang
zetten van een reguliere visumaan-
vraag.

Een Zuid-Soedanese vriend moest
voor een Nederlands visum twee
keer naar buurland Kenia vliegen –
eerst voor de aanvraag, toen voor het
ophalen – omdat er in de Zuid-Soeda-
nese hoofdstad Juba wel een Neder-
landse ambassade is, maar niet een
die het belieft om visa te verschaf-
fen. Ondernemers uit Guinea reisden
meer dan 1.000 kilometer naar het
Senegalese Dakar in de hoop daar
een visum voor het ‘h e i l i ge’ Neder-
land te bemachtigen. We maken het
goedwillende Afrikanen onderhand
zo verschrikkelijk moeilijk om netjes
een visum te krijgen, dat we ze als
het ware in de handen van de men-
sensmokkelaars dwingen.

A
fgelopen week
reisden meer dan
honderd Afrika-
nen vanuit de
Sahel-regio naar
Den Haag. Ze kwa-
men niet met een
gammel bootje,

maar reisden met het vliegtuig. Ze
verbleven niet in een azc, maar in
viersterrenhotels in Scheveningen.
De reis werd volledig gefinancierd
door deze West-Afrikaanse topon-
dernemers zelf.

Eigenlijk hadden het er bijna 150
moeten zijn, maar een flink deel van
de handelsdelegatie kreeg geen vi-
sum voor Nederland – of niet op tijd.
Onder hen was Aïchatou Nasser, een
indrukwekkende vrouw uit Niger die
aan het hoofd staat van een groot
groentezadenbedrijf, dat meer dan
honderd mensen aan het werk helpt.
Precies zoals wij het in Europa graag
zien: lokale werkgelegenheid creëren
in migratiedoorvoerland nummer
één. De afwezigheid van een deel
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egels overtreden moet.
Wetsovertreding is on-
misbaar in een demo-
cratische rechtsstaat.
Zonder dat wordt het
een rommeltje. Af en

toe moet je de wet uitdagen, ter zij-
de schuiven, betwisten, negeren en
ombuigen. Als je wilt dat recht
wordt gedaan, kun je je niet door re-
gels laten koeioneren.

Nu regels en wetten in rap tempo
worden geautomatiseerd en veel
mensen heil verwachten van die au-
tomatische regeltoepassing, is het
geruststellend in de krant een plei-
dooi te lezen tegen strikte handha-
ving. „Ultieme handhaving van re-
gels leidt tot een totalitaire visie op
wat een staat is”, schrijven juristen
Jordan Dez en Martijn Stronks. God-
zijdank, eindelijk serieuze aandacht
voor het recht. Geen staat die hon-
derd procent van de tijd over je
schouder meekijkt of je iets fout
doet. En belangrijker nog: geen re-
gels die op eigen houtje bepalen wat
fout is.

S tudenten rechtsgeleerdheid
leren al vroeg in hun opleiding
dat ze bij het toepassen van re-

gels altijd moeten letten op de om-
standigheden van het geval. Ze zijn
nog maar net begonnen met hun
studie of ze stuiten al op het klassie-
ke opticienarrest. Een uitspraak van
de Hoge Raad uit 1923 in de zaak van
een opticien die zaken had gedaan
buiten sluitingstijd. ‘Op 20 October
1922 des namiddags omstreeks te
9 uur 50 minuten’ was een klant op-
gedoken die zijn bril kwijt was. De
opticien verkocht hem een nieuwe
en handelde zo in strijd met de Ver-
ordening op de Winkelsluiting te
Amsterdam. Hij werd vervolgd.

In hoger beroep besloot de recht-
bank tot ontslag van alle rechtsver-
volging – en volgens de Hoge Raad
terecht. De rechtbank had goede re-
den gehad overmacht vast te stellen,
nu de man ‘zonder bril of lorgnet
niet zien kon en mitsdien toen in een
zoo niet gevaarlijken dan toch in elk
geval zeer hulpbehoevenden toe-
stand verkeerde’. Voor een opticien
bestond een ‘maatschappelijke ver-
p l i c ht i ng ’ hulp te verlenen en de ver-
ordening te overtreden. Kortom,
precies zoals ik al zei: overtreden is
belangrijk en onmisbaar. Zonder dat
gaat de maatschappij naar de haaien.

Nu zou je zo’n maatschappelijke
plicht uiteraard in de regels kunnen
opnemen. En in feite is dat ook ge-
beurd toen de Hoge Raad deze
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Zonder wetsovertredingen
wordt het een rommeltje

noodtoestand schaarde onder het
begrip ‘ove r m a c ht ’ en daarmee on-
derbracht in het strafrecht. Stop het
arrest samen met de verordening en
het wetboek van strafvordering in
een softwarepakket en je kunt de
beslissing in het vervolg met een ge-
rust hart overlaten aan een compu-
ter. Voed die computer desnoods
met het devies ‘regels zijn regels’.
En leg dan goed uit wat regels zijn:
voorschriften die je moet toepassen
– tenzij je ze niet moet toepassen.

T och blijft er een probleem. Je
kunt dat systeem wel volstop-
pen met wijsheid over maat-

schappij en maatschappelijke ver-
plichtingen, maar die veranderen
met de tijd. Dus hoe stop je al die
nieuwe inzichten er nu alvast in?

De studenten rechtsgeleerdheid
hebben nog maar nauwelijks het
opticienarrest achter de kiezen, of
ze moeten zich buigen over het ar-
rest van de Hoge Raad van 20 febru-
ari 1933 inzake de Huizer veearts.
Die had zijn gezonde koeien tijdens
een epidemie van mond-en-klauw-
zeer opzettelijk naast zijn zieke
koeien gezet. Dit om ze lichtelijk te
infecteren, zodat ze antistoffen zou-
den aanmaken. Door gezonde die-
ren te besmetten handelde hij in
strijd met artikel 82 van de Veewet
en daarmee pleegde hij een straf-
baar feit. Hij werd vervolgd.

Het hof vond de veearts schuldig
aan overtreding van de wet. Maar de
Hoge Raad oordeelde dat ‘de mate-
riële wederrechtelijkheid’ o nt b r a k .
Formeel handelde de veearts welis-
waar in strijd met de wet en was hij
strafbaar, maar materieel of inhou-
delijk niet. Volgens wetenschappe-
lijke inzichten deed hij wat een goed
veearts behoorde te doen. De regel
werd geschonden, jawel, maar juist
om het doel van de regel nog beter
te kunnen dienen.

D e wet aanpassen vanwege
veranderde inzichten: in de
twintigste eeuw werd het aan

de rechter overgelaten. En zolang
burgers de rechter ermee vertrouw-
den, werkte die flexibiliteit prima.
Maar met het wantrouwen dat zijn
intrede deed aan het eind van de
vorige eeuw verdween de flexibili-
teit. Het ziet ernaar uit, schrijven
ook Dez en Stronks, dat we in het
Westen steeds meer in de ban raken
van „de utopie van volledige contro-
l e”. Verantwoording, strikte regel-
toepassing, automatisering: we la-
ten ons op onze kop zitten door re-
gels omdat we elkaar niet meer ver-
t ro u we n .

Het klinkt slim, zoals de slogan ‘re -
gels zijn regels’ ook heel wereldwijs
klinkt, maar een regel is maar één ar-
gument voor ons handelen. De ande-
re goede argumenten moeten we er
zelf bij verzinnen. En vooral het bere-
deneerd overtreden van de regels is
de dure plicht van iedere justitiabele.

Als je wilt dat recht wordt
gedaan, kun je je niet door
regels laten koeioneren

Maxim�Februari�is�jurist�en�schrijver,�www.maximfebruari.nl.
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sommige groepen ouders die inmiddels
twijfelen over nut, noodzaak en veilig-
heid van de inentingen, en wier niet-ge-
vaccineerde kinderen nog steeds indirect
via de groepsbescherming veilig waren.

Grote uitbraken van mazelen hebben in
landen als Italië en Frankrijk geleid tot
een (uitbreiding van de) vaccinatieplicht,
en dat blijkt te werken: er is relatief wei-
nig weerstand tegen de invoering van
verplichting en het aantal inentingen on-
der kleine kinderen is daar direct geste-
gen. Een verplichte vaccinatie tegen ern-
stige ziekten als polio en mazelen is in
principe goed te verdedigen – juist vanuit
een liberaal perspectief dat keuzevrijheid
als belangrijke waarde omarmt. John
Stuart Mills schadebeginsel (voorkomen
van schade aan derden is een goede
grond voor inperking van vrijheid) is zon-
der meer van toepassing: ouders die af-
zien van vaccinatie accepteren nodeloze
r i s i c o’s voor hun kind, en ze ondermijnen
de collectieve bescherming die cruciaal is
voor kinderen die te jong zijn voor vacci-
natie of mensen die door ziekte slechts
beperkt profiteren van hun eigen inentin-
gen. Met een vaccinatieplicht wordt der-
gelijke schade voorkomen. Naast dit libe-
rale argument zou het collectieve belang
van vaccinatie ook linkse partijen en
christen-democraten kunnen aanspre-
ken. Een eerste stap is om vaccinatie ver-
plicht te stellen op kinderdagverblijven.

N atuurlijk moeten we geen vacci-
natiedwang willen als we op een
andere manier de deelname aan

het RVP weer op een voldoende peil kun-
nen brengen. Het overgrote deel van de
bevolking heeft veel vertrouwen in vacci-
natie. Het aantal echte twijfelaars is nog
steeds beperkt, maar ze zorgen er samen
met de overtuigde weigeraars wel voor
dat de voor groepsbescherming benodig-
de vaccinatiegraad niet meer gehaald
wordt. Vermoedelijk zullen veel twijfe-
laars op hun schreden terugkeren wan-
neer ziektes als mazelen vaker zichtbaar
zijn en meer slachtoffers eisen. Het is
echter cynisch om die kentering af te
wachten. Het Rijksvaccinatieprogramma
biedt kinderen rechtstreeks immuniteit
tegen ernstige ziektes en beschermt bo-
vendien de samenleving als geheel te ge n
uitbraken en verspreiding van infecties.
Z o’n collectief programma kan en mag
niet vrijblijvend zijn, zeker niet nu ziek-
ten weer dreigen uit te breken.

Arne�Doornebal
werkt�voor�de�Ne-
t�h�e�r�l�a�n�d�s�-A�f�r�i�ca�n
Business�Council
en�was�eerder
A�f�r�i�ka�-�co�r�re�s�p�o�n�-
dent.�Dit�artikel�is
geschreven�op
persoonlijke�titel.

der vaak nodig worden. Dan heb je
ook geen ‘m i g r a nte n k a m p e n’ nodig
in een migrantenhel zoals Libië,
maar kunnen ze in eigen land de pro-
cedure afwachten.

Streven naar circulaire migratie be-
tekent een stuk meer mensen via de
legale route toelaten, en goed in de
gaten houden of ze na een aantal jaar
ook daadwerkelijk weer terug keren.
Pas als de legale route naar Europa
enigszins begaanbaar is, zal je op de
illegale route een afname gaan zien.

T och kan dit aangepakt worden.
Vrijwel ieder Afrikaans land
heeft inmiddels een EU-am-

bassade, waar vanachter hoge muren
gekeken wordt naar investeringen in
infrastructuur, en migratiecijfers
nauwlettend in de gaten gehouden
worden. De Europese Unie zou er
verstandig aan doen om dit bestaan-
de kantorennetwerk in te gaan zetten
voor visa-verschaffing voor Afri-
kaanse migranten, zodat bovenge-
noemde kafkaiaanse processen min-
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