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VRAAG BIJ HET NIEUWS

Wat is een vaccinatieplicht? Be-

landen we bij weigering in de cel?

„In de meest extreme vorm zou dat 
denkbaar zijn. Maar in Oostenrijk 
betekent weigeren van vaccinatie 
dat je een boete krijgt, wat mogelijk 
verdere juridische gevolgen heeft - 
bijvoorbeeld voor de Verklaring 
Omtrent het Gedrag (het oude be-
wijs van goed gedrag).” 

Afgezien van Oostenrijk: zijn er 

landen waar een dergelijke vacci-

natieplicht al bestaat?

„België kent een verplichte polio-
prik voor kinderen. Als ouders dat 
weigeren, krijgen ze een boete en 
eventueel zelfs gevangenisstraf. In 
Frankrijk, Engeland, Italië, en 
Griekenland overweegt men een 
vaccinatieplicht voor zorgperso-
neel, politie of onderwijzers. Het 
Nederlandse leger overweegt een 
vaccinatieplicht voor militairen. 
Belangrijk is dat de Europese wet-
geving het in principe toestaat, 
mits het echt noodzakelijk en pro-
portioneel is. Dat betekent dus dat 
je aan moet kunnen tonen, dat an-
dere maatregelen niet of minder 
goed werken en dat het ook echt 
effectief is wat je doet.”

Kan ons land zo’n plicht invoeren?

„Een vaccinatieplicht is een paar-
denmiddel, dat je alleen onder be-
paalde voorwaarden in kunt zet-
ten en waarvoor een wetswijzi-
ging nodig is. De overheid kan 
stellen, dat je zo de volksgezond-
heid en de rechten van anderen 
beschermt. In het bijzonder van 
degenen, die als gevolg van volle 
ziekenhuizen niet meer goed be-
handeld kunnen worden.”

Moet de overheid dit ook doen?

„Zoals ik al zei: het is en blijft een 
paardenmiddel, een absolute 
noodgreep die voortkomt uit on-

macht. Als ik naar Nederland kijk, 
dan vraag ik me af of we genoeg in 
andere maatregelen hebben geïn-
vesteerd. Heeft de overheid ge-
noeg gedaan naleving van allerlei 
richtlijnen af te dwingen en heb-
ben we genoeg gedaan om weige-
raars te overtuigen? En dan geldt 
voor corona ook nog dat we ook bij 
een hoge vaccinatiegraad nog 
steeds niet van het virus af zijn. 
Voor mazelen geldt dat wel. Bij 
een vaccinatiegraad van 95 procent 
zijn (grote) uitbraken uitgesloten.”

Diverse politici, onder wie minis-

ter De Jonge, hebben gezegd dat 

het in Nederland nooit zover zal 

komen. Hebben ze gelijk?

„Ik begrijp dat ze het zeggen, maar 
ik vind het onverstandig. Als dit 
virus ons iets heeft geleerd, dan is 
het wel dat je niets uit moet slui-
ten. Er kan altijd een situatie ont-
staan waarin je toch een dergelijk 
besluit moet nemen. Je ziet het 
ook aan de landen om ons heen. 
Sommigen gaan al zover, anderen 
zie je het overwegen. Persoonlijk 
heb ik geen enkele moeite met een 
vorm van vaccinatiedrang.  Je mag 
ongevaccineerde mensen tijdelijk 
beperkingen opleggen als het gaat 
om niet-essentiële zaken. Ja, je 
perkt een grondrecht in, maar 
grondrechten zijn nooit absoluut. 
De overheid kan grondrechten 
(tijdelijk) inperken als dit noodza-
kelijk is om grondrechten van an-
deren te beschermen. En het rare 
is: we overwegen om scholen te 
sluiten alsof het  de normaalste 
zaak van de wereld is, maar bij zo-
iets als 2G wordt er meteen moord 
en brand geschreeuwd. Helaas 
breng je daarmee alleen maar de 
noodzaak van een vaccinatieplicht 
dichterbij.”

 – Herman Haverkwate

Verplichte prik: kan 
het of kan het niet?
Als eerste land binnen de Europese Unie voerde Oostenrijk 

vorige week een vaccinatieplicht in. Gaan we in Nederland ook 

die kant op en mag dat juridisch wel? Oud-Rijssenaar Roland 

Pierik, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam en lid 

van de Gezondheidsraad, over ‘een ultiem paardenmiddel’.

Gerben Kuitert

Enschede

H
ij heeft zichzelf be-
hoorlijk in de nesten 
gewerkt, beseft Louis 
van Seijen (34). Na-
tuurlijk had hij eerst 

die wietplantjes uit zijn schuur-
tje aan de Iepstraat moeten halen 
voordat hij de brandweer belde. 
Het schuurtje van de buren stond 
in de hens en Louis belde zonder 
te aarzelen 112.

De ellende begint als één van 
de brandweerlieden na het blus-
sen voor de zekerheid even gaat 
kijken of de elektriciteitsaanslui-
ting in Louis’ schuurtje wel in 
orde is. In diens kielzog loopt een 
politieman mee. En die ziet de 
stekjes van wietplanten. „Ze wa-
ren al verdord, want groene vin-
gers heb ik niet.”

De wietplantjes waren voor ei-
gen gebruik, zegt Van Seijen. Hij 
heeft ernstige slaapproblemen. 
„Opgebouwd in de jaren dat ik als 
vrijwilliger bij poppodium Atak 
werkte en vaak pas om zes uur ’s 
ochtends thuiskwam. Als ik niets 
gebruik, slaap ik twee tot vier uur. 
Met een paar blowtjes zes tot acht 
uur.”

55 euro leefgeld
1 gram wiet per dag heeft hij no-
dig om de nacht goed door te ko-
men. „Kost in de coffeeshop 5 
euro per gram en dat is dan 35 
euro in de week.” Dat slaat een 
gat in zijn budget van 55 euro 
leefgeld per week. Dat geld - Van 
Seijen heeft een Wajong-uitke-
ring - wordt hem overgemaakt 
door de professionele bewind-
voerder die zijn financiën regelt, 
omdat hij er zelf niet zo goed in 
is. „Door zelf wat wiet te verbou-
wen dacht ik 35 euro te besparen. 
Want mijn hondjes eten ook nog 
voor 10 euro in de week. Ik had 
nog niet één keer geoogst toen de 
brand bij de buren ontstond.”

De ontdekking van de wiet-
plantjes was domme pech, maar 
past wel in het plaatje van onfor-
tuin dat Louis vaker trof. Toen 
zijn vader overleed - Louis was 13 
- moest hij naar een kindertehuis. 
„Onze moeder kon niet langer 
voor ons zorgen, dat was te zwaar 
voor haar.” Hij belandde in De 
Eik in Oldenzaal, een gezinsver-
vangend tehuis. „Daar heb ik tot 
mijn 18de gewoond. Toen was ik 
voor de wet volwassen en moest 

ik eruit.” Hij woonde daarna nog 
kort bij zijn zus en kreeg toen een 
kamer in de binnenstad van En-
schede. Werk vinden viel niet 
mee.

Traject bij UWV
Louis kwam in het Werkfit Tra-
ject van het UWV, waarin men-
sen ‘met grote afstand tot de ar-
beidsmarkt’ worden begeleid. Hij 
liep een tijdje stage in een tim-
merwerkplaats in Enschede, 
‘maar toen kwam corona’. En ver-
volgens het gedoe met de hennep. 
„Ik heb het besproken met mijn 
coach bij het UWV. Die zegt: Re-
gel eerst dat je weer een huis 
vindt, dan pakken we het werk 
weer op.”

Zijn wiet koopt hij na het echec 
weer bij de coffeeshop. Voor die 

25 stekjes kreeg hij geen be-
keuring. „Ik word ook niet ver-
volgd. En voor de plantjes is de 
stroom niet illegaal afgetapt. De 
stekker van de lampen zat ge-
woon in het stopcontact.” Maar 
van Domijn moet hij wel z’n huis 
uit, want dat is beleid.

„Ik heb mijn handtekening on-
der het beëindigingscontract ge-
zet en heb afgezien van een 
rechtszaak. Ik wilde toen niet nog 
meer gedoe. Daar heb ik nu spijt 
van. Misschien had de rechter wel 
begrip gehad, als ik had uitgelegd 
dat ik die wiet nodig heb om in 
slaap te komen. En dat door snel 
handelen is voorkomen dat er 
twee huizen zijn afgebrand.”

 ed Louis van Seijen moet met 

zijn Chelsea en Bandit (wit) 

het huis uit. FOTO’S EMIEL MUIJDERMAN

Wie thuis hennep 

kweekt, al dan niet 

voor medicinaal 

gebruik, speelt met 

vuur. Daar weet Louis 

van Seijen alles van. 

„Slaap ik vanaf januari 

op een bankje in het 

park?”, vraagt hij zich 

vertwijfeld af. 

 c Gewaardeerde buurman moet huis uit en kan              maar geen nieuw onderk

Slapeloze nachten    na v

l 
Ik had nog niet één 

keer geoogst toen de 

brand bij de buren 

ontstond

 – Louis van Seijen


