
Niet-ingeënt kind 
is bij Berend Botje
niet langer welkom

Petra Vissers
REDACTIE BINNENLAND

De Noord-Hollandse kinderopvangor-
ganisatie Berend Botje gaat kinderen
wegsturen die niet zijn ingeënt tegen
bof, mazelen en rode hond. Eerder be-
sloten andere kinderopvangorganisa-
ties al kinderen te weigeren die niet
zijn ingeënt, maar Berend Botje lijkt
de eerste organisatie die kinderen gaat
wegsturen die al worden opgevangen. 

Dat heeft gevolgen voor ongeveer
tien ouderparen, wier kind vanaf 1 juli
alleen nog welkom is met een inen-
ting. Het nieuwe beleid geldt alleen
voor die locaties waar zowel kinderen
van jonger als ouder dan veertien
maanden worden opgevangen. Baby’s
onder de veertien maanden kunnen
nog niet worden ingeënt, waardoor ze
extra kwetsbaar zijn voor de soms do-
delijke kinderziektes. Dat is geen pro-
bleem als alle kinderen in de omge-
ving ingeënt zijn. Als dat niet zo is,
vormt dat een risico voor de aller-
kleinsten. 

De discussie over vaccinaties in de
kinderopvang loopt al jaren, maar is
recentelijk in een stroomversnelling
geraakt omdat de vaccinatiegraad in
Nederland snel daalt. Die is nu 92 pro-
cent, maar om grote uitbraken van be-
smettelijke ziekten te voorkomen, is

het streven van de Wereldgezond-
heidsorganisatie 95 procent. Die vac-
cinatiegraad beschermt de meest
kwetsbaren, zoals jonge baby’s, ook
als zij nog niet zijn ingeënt. Op een
Haagse crèche brak begin april de ma-
zelen uit.

De vraag of de kinderopvang kin-
deren mag weigeren dan wel wegstu-
ren als zij niet gevaccineerd zijn, is
een juridisch niemandsland. Organi-
saties mogen niet discrimineren.
Maar als zij beargumenteren dat ze
onderscheid maken om de volksge-
zondheid te beschermen, mag het
wellicht wel. Dat is pas zeker als ou-
ders naar de rechter stappen en die
zich hierover uitlaat, zei Roland Pie-
rik, universitair hoofddocent rechts-
filosofie en lid van de vaccinatiecom-
missie van de Gezondheidsraad, eer-
der tegen Trouw.

Volgens voorzitter Anne-Marie van
Raaij van de Nederlandse Vereniging
Kritisch Prikken overwegen ouders
van niet-ingeënte kinderen om naar
de rechter te stappen. Ook zouden er
meerdere klachten liggen bij de Kin-
derombudsman en het College voor
de Rechten van de Mens. “Het slaat
natuurlijk ook nergens op”, zegt ze.
“Overal kan een besmetting worden
opgelopen, niet alleen op een kinder-
dagverblijf. Dit is een hetze die de ver-
keerde kant op gaat. Vaccinaties heb-
ben risico’s en dat wordt ontkend.” 

De Tweede Kamer sprak zich vorig
jaar zomer uit voor de mogelijkheid
om kinderen die niet zijn ingeënt te
weigeren in de kinderopvang. D66
werkt aan een wetsvoorstel dat duide-
lijk moet maken dat dit mag. Berend
Botje heeft er vertrouwen in dat hun
maatregel juridisch in de haak is. het niet
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Ik mag alleen bij 
een binnenbrand 
niet naar binnen

JELLE DE GEUS (25)
Brandweerassistent in opleiding
bij post Dirkshorn

“Ik hoef nog maar even en
dan kan ik als assistent-brand-
weer aan de slag”, zegt De
Geus, die werkt als bedrijfs-
leider bij een bloembollen-
kwekerij. 
Hij doet mee aan een pilot van

de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord. Zij testen of
een verkorte opleiding van
een half jaar de drempel om
vrijwilliger te worden kan
verlagen. 
“Ik kan straks hetzelfde als
een gewone brandweerman,
ik mag alleen bij een binnen-
brand niet naar binnen en ik
mag ook niet met hydraulisch
gereedschap werken. 
“Voor mij heeft het wel
 gewerkt dat deze opleiding
korter is dan de reguliere
 opleiding van twee jaar. Ik
twijfelde een beetje, maar 
nu weet ik zeker dat ik bij de
brandweer wil blijven. Ik 
kan niet wachten om aan de
slag te gaan.”

Ze zeiden eerst dat 
de brandweer niet
voor vrouwen was

MARLOES KERCKHAERT (46)
Postcommandant, bevelvoerder
en manschap bij post Slootdorp

“Op mijn achttiende heb ik
me voor de eerste keer aange-
meld bij de brandweer. Ik
werd afgewezen. Ze zeiden
dat de brandweer niet voor
vrouwen was.” Dat is nu ge-

lukkig anders. Sinds 2013 is ze
vrijwilliger bij de brandweer
in het Noord-Hollandse Sloot-
dorp, waar ze als bevelvoer-
der de tactiek bepaalt. 
“Ik ben niet de enige vrouw
in het team. Maar er worden
wel grapjes over gemaakt. Dat
de vrouwen corvee hebben en
zo. Nou ik trek me daar niets
van aan”, zegt Kerckhaert la-
chend. 
Ze vindt de terugkerende fy-
sieke testen voor vrijwilligers
soms te streng. 
“Als iemand last heeft van
zijn knie en het lukt niet om
met een zware pop over een
hek te klimmen, dan ben je
ineens een vrijwilliger kwijt.”

Ik heb nu ook mijn 
vaste baan bij de 
brandweer gevonden

RIK VAN DER LEE (25)
Manschap in opleiding bij post
Tilburg-Centrum

“Mijn vrienden vinden het
wel cool dat ik bij de brand-
weer werk. Sommigen zouden
zelf misschien ook wel vrijwil-
liger willen worden, maar ze
vinden het lastig te combine-

ren.” Hij is bijna klaar met zijn
tweejarige opleiding tot man-
schap. Straks mag hij eindelijk
van de extra stoel achterin
naar een ‘echte’ plek in de
brandweerwagen verhuizen.
“Ik vond het als kind al zo’n
gaaf gezicht als ik die brand-
weerauto’s langs zag rijden. En
het is ook mooi om mensen te
kunnen helpen, je kan echt
iets voor ze betekenen. 
“Ik heb mbo niveau 4 ICT ge-
studeerd en heb nu ook mijn
vaste baan bij de brandweer
gevonden. Ik doe daar de tech-
nische dienst.”

Interviews Barbara Vollebregt

KINDEROPVANG Voor het
eerst stuurt een crèche
ongevaccineerde kinderen
weg. Ouders overwegen
juridische stappen.
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Britse minister van defensie
ontslagen wegens Huawei-lek
De Britse premier Theresa May heeft
haar minister van defensie Gavin
 Williamson de laan uitgestuurd van-
wege het lekken van vertrouwelijke
informatie over het Chinese telecom-
concern Huawei. Het ontslag is de
 zoveelste dreun voor de Britse rege-
ring, uitgerekend in een tijd dat het
rond de uitgestelde brexit juist vrij
rustig is.

In de ontslagbrief aan Williamson
schrijft de premier dat ze het vertrou-
wen in hem heeft verloren na een in-
tern onderzoek naar het lek naar de
Britse pers. ‘Dit is een buitengewoon
ernstige zaak, en een zeer teleurstel-
lende.’

In de Nationale Veiligheidsraad,
waarin ministers en vertegenwoordi-
gers van inlichtingendiensten en de
strijdkrachten wekelijks zeer vertrou-
welijk bijeenkomen, waren onlangs
de risico’s besproken van het inhuren
van Huawei bij de aanleg van een
nieuw supersnel 5G-netwerk. Die
kwestie speelt in alle Europese lan-
den. De vrees bestaat dat de Chinese
overheid straks via dat netwerk kan
spioneren.

Korte tijd later kwamen details
van dat overleg in de Britse media te-

recht. Volgens May is uit onderzoek
onomstotelijk vast komen te staan
dat Williamson de lekker was.

In de kranten stond dat het
 Verenigd Koninkrijk Huawei een be-
perkte rol wilde geven bij de ontwik-
keling van bepaalde onderdelen van
het 5G-netwerk. Daarmee zou Lon-
den een middenweg willen bewande-
len tussen China en de Verenigde Sta-
ten, die Europa hebben gewaar-
schuwd vooral niet met Huawei in zee
te gaan.

De gewezen minister sprak de be-
schuldigingen meteen tegen, in een
antwoordbrief aan May die hij op
Twitter publiceerde. ‘Ik ontken krach-
tig dat ik op wat voor manier ook be-
trokken was bij dat lek en ik ben er-
van overtuigd dat een grondig en for-
meel onderzoek mij van alle blaam
zou hebben gezuiverd.’

Williamson was minister van de-
fensie sinds 2017, na het plotselinge
aftreden van Michael Fallon wegens
grensoverschrijdend gedrag bij een
journaliste. May heeft inmiddels Pen-
ny Mordaunt benoemd als opvolger.
Mordaunt zat al in haar kabinet als
staatssecretaris voor internationale
ontwikkeling. TROUW

VOORRANG BIJ 
EEN HUURWONING 

In de gemeente Utrechtse Heu-
velrug krijgen brandweervrij-
willigers voortaan voorrang als
ze een huurwoning zoeken. Het
aantal jongeren bij de lokale
brandweer nam af en het aan-
tal jongeren dat buiten de ge-
meente naar woonruimte zocht
nam toe. Brandweervrijwilli-
gers zijn daarom door de ge-
meente aangewezen als bijzon-
dere doelgroep. Daarmee kun-
nen ze onder voorwaarden met
urgentie voor een huurwoning
in aanmerking komen. Dat
heeft het college van b. en w.
vorige maand besloten.

De vrijwillige brandweer
van Slootdorp. 
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