
 …2022 wordt het jaar van meer vac-
cinatiedrang, verwachten juristen. 

 …Gezondheidsjurist Martin Buijsen 
denkt dat het in Nederland niet ver-
plicht wordt om je te laten vaccine-
ren tegen corona. ‘Nederlanders zijn 
al goed gevaccineerd in vergelijking 
met inwoners van andere landen.’

 ▶ Rotterdam
Nee, er zijn geen plannen voor een 
vaccinatieplicht, verzekert premier 
Mark Rutte. Toch wil hij zo’n plicht 
ook niet uitsluiten. Daar kwam on-
langs het advies van de drie ‘econo-
mische’ ministeries (Financiën, Eco-
nomische Zaken en Sociale Zaken) 
bij: zij willen dat het kabinet de 
voor- en nadelen van een vaccinatie-
plicht onderzoekt, omdat de schade 
door lockdowns vanwege het coro-
navirus ‘gigantisch’ is. De keuze is 
uiteindelijk aan het parlement. Maar 
wat eerder ondenkbaar leek in Ne-
derland, ligt nu serieus op tafel.  
‘Bij verplichte vaccinatie is er een 
rechtsregel die stelt dat mensen de 
plicht hebben om zich te laten vac-
cineren. Zo’n wet kan gepaard gaan 
met een boete’, legt Martin Buijsen 
uit, hoogleraar Gezondheidsrecht aan 
de Erasmus School of Law (ESL). Het 
komt volgens hem neer op inperking 
van de Europese grondrechten, in dit 
geval het recht op een privéleven en 
lichamelijke integriteit. ‘Grondrech-
ten mogen ingeperkt worden, maar 
dat moet bij wet gebeuren. Verder 
moet er een legitiem doel zijn en 
moet een wet noodzakelijk zijn en 
proportioneel. Volksgezondheid is 
een erkend legitiem doel.’

rechten beschermen
Grondrechten moeten soms worden 
ingeperkt om een ander grondrecht 
te beschermen, zegt Roland Pierik, 
hoofddocent rechtsfilosofie aan de 
juridische faculteit van de Universi-
teit van Amsterdam. ‘In deze situatie 
gaat het om bescherming van het 
‘recht op onderwijs’; je wilt niet elke 
keer de school drie maanden dicht 
doen. Het recht op eigendom wordt 
mogelijk ook geschaad. Mensen die 
een restaurant hebben, kunnen het 

tijdens een lockdown niet gebruiken 
waarvoor het bestemd is: een inko-
men genereren. Verder moet het 
recht op gezondheid worden be-
schermd; als de intensive cares vol 
liggen met coronapatiënten, kun je 
er als je een hartaanval krijgt niet 
meer terecht.’
Veel Europese landen kennen al een 
vaccinatieverplichting voor ‘kinder-
ziekten’ als mazelen, kinkhoest en 
polio, zegt gezondheidsjurist Buijsen. 
‘Er is dan een sanctie als het kind niet 
is gevaccineerd. Het kind is bijvoor-
beeld niet welkom op het kinderdag-
verblijf of de ouders worden gekort 
op de kinderbijslag.’ Nederland kent 

zo’n verplichting voor kindervaccina-
ties niet. Toch laat meer dan 90 pro-
cent van de ouders hun kinderen in-
enten tegen twaalf infectieziekten. 
Daarmee staat Nederland in Europa 
aan de top. 
‘Je ziet nu dat vaccinatie tegen CO-
VID-19 alleen verplicht wordt in lan-
den die een traditie van verplicht 
vaccineren kennen, zoals Italië en 
Frankrijk’, zegt Buijsen. In landen die 
zo’n traditie niet kennen, zoals Ne-
derland en het Verenigd Koninkrijk, 
zal geen vaccinatieplicht voor CO-
VID-19 worden ingesteld, verwacht 
hij. ‘Waarom zou je het willen? 100 
procent vaccinatiegraad is natuurlijk 
het beste, maar Nederlanders zijn al 
goed gevaccineerd tegen corona in 
vergelijking met inwoners van an-
dere landen. Meer dan 85 procent 
van de volwassenen heeft twee prik-
ken gehaald. De tegenstanders hoor 
je hard, maar er zijn er niet zoveel. In 
Oostenrijk ligt de vaccinatiegraad 
iets boven de 60 procent. Dat is wel 
wat anders.’

Uitbreiding van de coronapas naar de 
werkvloer kun je ook per wet rege-
len. Buijsen verwacht dat het ont-
slaan van ongevaccineerde werkne-
mers niet zal standhouden. ‘Er loopt 
momenteel een rechtszaak over een 
Franse brandweerman die onbetaald 
thuiszit omdat hij zich niet wil laten 
vaccineren. Dat zou hij best weleens 
kunnen winnen. Het Hof van Straats-
burg geeft de staat de ruimte voor 
een eigen afweging voor de noodza-
kelijkheid en proportionaliteit van 
een rechtsregel. Maar is medewer-
kers ontslaan of met onbetaald verlof 
naar huis sturen nog proportioneel? 
De werkgever had hem ook betaald 
thuis kunnen laten zitten of hem een 
korting op zijn salaris kunnen geven 
van 5 procent.’
In Nederland ziet Buijsen een coron-
apas op het werk niet gauw inge-
voerd worden. ‘De bereidheid onder 
zorgpersoneel in Nederland om zich 
te laten vaccineren is al torenhoog.’
Rechtsfilosoof Roland Pierik ver-
wacht wel dat er op speciale werk-
plekken, zoals in de zorg en in het 
leger, een meer dwingende plicht tot 
vaccineren tegen COVID-19 komt. 
Dat kan zelfs zonder dat er een wet 
is, vertelt hij. ‘Een Nederlandse rech-
ter heeft deze week uitspraak gedaan 
in een zaak over een danser die zich 
niet wilde laten vaccineren en testen. 
Zijn loon mocht worden gestopt. De 
rechter heeft er dus begrip voor dat 
werkgevers klem staan; die moeten 
ook iets.’ 

dweil voor de kraan
Pierik weet niet of het 3G-beleid nog 
werkt bij de omikronvariant. Dit be-
leid werkt alleen als je zeker weet 
dat vaccinatie voldoende beschermt 
tegen verspreiding, stelt hij. Dan zou 
het een goede maatregel zijn, omdat 
je gevaccineerde en geteste mensen 
de ruimte geeft om weer veilig aan 
het werk te gaan zonder risico op 
verdere verspreiding.’ Bij het deltavi-
rus leek dat het geval te zijn, bij 
omikron is daar nog onvoldoende 
over bekend. Daarnaast lijkt het erop 
dat 2G alleen werkt bij beperkte ver-
spreiding van het virus, zegt de 
rechtsfilosoof. ‘Het is een dweil die 

handig is bij een lekkende kraan. Als 
de hele kraan eraf valt, helpt die 
dweil niet meer. In die laatste situ-
atie zitten we nu.’ 
2G betekent dat de coronapas alleen 
nog wordt gegeven aan wie gevac-
cineerd of genezen is en niet meer 
aan geteste personen zoals nu met 
een 3G-beleid het geval is. 
Als je verder wilt gaan dan een 3G-
beleid, is het logischer om voor een 
algemene vaccinatieplicht te kiezen 
dan voor een 2G-beleid, vindt hij. Het 
probleem met 3G is dat de controle 
aan het bedrijfsleven wordt uitbe-
steed, zegt Pierik. ‘Dat roept weer-
stand op en kan leiden tot polarisa-
tie.’ Daarnaast is het volgens hem de 

vraag of het enige doel van de coron-
apas is om de verspreiding van het 
virus tegen te gaan. ‘Minister Hugo 
de Jonge zegt van wel, maar mis-
schien zit er stiekem de wens onder 
dat mensen zich meer gaan laten 
vaccineren.’
Pierik vindt een vaccinatieplicht ‘dui-
delijker en eerlijker’. ‘Als je wilt dat 
meer mensen zich laten vaccineren, 
dan moet je als overheid zelf actie 
ondernemen en zeggen: het is onver-
standig om ongevaccineerd te zijn, 
dus verbinden we er juridische con-
sequenties aan. Als je zo van 15 pro-
cent ongevaccineerden 10 procent of 
5 procent kunt maken, dan is dat 
winst.’ <

‘Verplichte prik past 
niet in onze cultuur’

De optie voor een vaccinatieplicht in Nederland ligt serieus op tafel. ‘Maar waarom zou je het willen? Nederlanders zijn 
al goed gevaccineerd tegen corona in vergelijking met inwoners van andere landen.’

Petra Noordhuis nd.nl/nederland beeld anp / Remko de Waal

‘Volksgezondheid 
is een erkend 
legitiem doel 
om vaccinatie 
te verplichten.’

Yvonne Hofs / vk  nd.nl/nederland   

Hoge Raad verklaart hoge spaarbelasting in box 3 onwettig
 ▶ Den Haag

Volgens de Hoge Raad discrimineert 
de overheid spaarders met de hoge 
belasting die wordt geheven op 
spaargeld in box 3. Waarschijnlijk 
moet de Belastingdienst minstens 
60.000 spaarders terugbetalen. 

De Hoge Raad, Nederlands hoogste 
rechtscollege, maakte op vrijdag kor-
te metten met de vermogensrende-
mentsheffing, ook wel bekend als de 
spaartaks. Die is volgens de Raad dis-
criminerend, over het algemeen veel 
te hoog en daarmee in strijd met het 
mensenrechtenverdrag. De Belasting-
dienst moet de te veel geïnde belas-

ting terugbetalen. Vooral het terug-
betalingsbevel van de Hoge Raad is 
een onaangename verrassing voor 
het ministerie van Financiën, dat 
spreekt van een ‘arrest met een grote 
impact’. Waarschijnlijk moet de Be-
lastingdienst de belastingaanslag van 
minstens 60.000 spaarders neer-
waarts corrigeren en deze burgers 
geld teruggeven. Mogelijk kunnen 
nog veel meer spaarders, tot wel 1,5 
miljoen mensen, op grond van dit ar-
rest belasting terugclaimen over de 
jaren 2017 en daarna. Het ministerie 
kon vrijdag niet zo snel de gevolgen 
van het arrest overzien. Hoeveel geld 
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Wappie woord van 
2021 bij Onze Taal

 ▶ Den Haag
De leden van Genootschap Onze Taal 
hebben wappie gekozen tot ‘Onze 
Taal-woord van 2021’. Dat maakte 
de directeur van Onze Taal, Vibeke 
Roeper, bekend in het NPO Radio 
1-programma De Taalstaat. Een 
wappie is ‘een persoon die een an-
dere kijk op de feiten heeft, bijvoor-
beeld als het gaat om het pandemie-
beleid, en die daarom soms raar 
wordt gevonden’. Deze mensen ge-
bruiken wappie vaak zelf ook als 
geuzennaam. Het woord karakteri-
seert het jaar 2021 het best, vinden 
de leden: het is een afspiegeling van 
het ingrijpende coronabeleid en de 
kritiek daarop. <
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WO2-vergelijkingen 
FVD storen Hiddema

 ▶ Den Haag
Eerste Kamerlid Theo Hiddema van 
Forum voor Democratie stoort zich 
aan zijn partijgenoten die de Tweede 
Wereldoorlog gebruiken om een 
punt te maken. ‘Dit zijn randver-
schijnselen waar ik tegen op wil tre-
den’, stelt hij naar aanleiding van 
een tweet van de jongerentak van de 
partij, die mensen een ‘fijn joelfeest 
en een zalige kerst’ wenst, verwij-
zend naar het oude Germaanse mid-
winterfeest dat in nazi-Duitsland 
een belangrijke rol speelde. Hidde-
ma zegt dat hij ‘de hoogste regionen’ 
van zijn partij heeft laten weten dat 
hij niet gediend is van zulke verwij-
zingen. <
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Hoolwerf en Verweij 
winnen op natuurijs

 ▶ Noordlaren
Bart Hoolwerf heeft met overmacht 
de eerste marathon op natuurijs bij 
de mannen gewonnen. De schaatser 
troefde na honderd rondjes op de 
ijsbaan van Noordlaren in de eind-
sprint zijn medevluchters af. Hij le-
verde een waar kunststukje. Hij reed 
in de middag een persoonlijk record 
op de 5000 meter bij het olympisch 
kwalificatietoernooi en was vervol-
gens in de avond onnavolgbaar op 
de marathon. Maaike Verweij was 
bij de vrouwen de sterkste na zestig 
ronden in de massasprint. Zondag-
morgen vroeg bleek het ij in Noord-
laren met 3 cm dik genoeg voor de 
marathon. <


