
Een verplicht vaccinatie- of testbewijs invoeren voor de horeca, (sport)evenementen en het theater 

getuigt van een falend crisismanagement van het kabinet. Dan voel je niet aan wat er in de 

samenleving leeft en laat je je door ‘medische experts’ op het verkeerde been zetten. Er zijn 10 

goede redenen hier niet toe over te gaan: 

a. De modellen van het RIVM die aangeven dat ca. 2 miljoen ongevaccineerde mensen allemaal 

ziek gaan worden met mogelijk 3000 extra IC-opnames tot gevolg, zijn misleidend, onnodig 

angstaanjagend en gebaseerd op drijfzand. 

b. Dat er momenteel 90% niet gevaccineerden op de IC liggen is een onjuist beeld. Die 

registratie wordt niet bijgehouden. Een uitvraag onder ziekenhuizen medio juli 

weerspiegelde een percentage van ca. 60%. Bovendien toont het buitenland (Israël en UK)  

dat daar de IC’s al weer volstromen met gevaccineerde mensen. 

c. De vrijwillige keuze tot vaccinatie is een individueel grondrecht. Daar mag je als overheid niet 

mee sjoemelen (inperken) en die keuzevrijheid moet je respecteren. 

d. De maatregel is een dolksteek voor die sectoren die al zo hard getroffen zijn. Minder 

bezoekers, minder omzet, lastige toegangscontroles, meer agressiviteit bij bezoekers enz. 

e. De overheid pleegt een (morele) chantage op de jongeren. Met wil hen verleiden tot een 

prik. En dit terwijl de landelijke vaccinatiegraad notabene al 85% aantikt. Deze hoge 

vaccinatiebereidheid moet je koesteren en niet geforceerd willen verhogen. 

f. Ook gevaccineerde mensen kunnen zorgdragen voor transmissie van het virus. Een 

vaccinatiebewijs bij toegang  is dus schijnveiligheid. 

g. Het kabinet polariseert en creëert een parallelle samenleving die tot veel weerstand leidt. In 

deze fase van de crisis moet je de rust bewaren en niet onnodig provoceren. 

h. We moeten geen geldverslindende test- en controle samenleving willen worden. Daar zit 

niemand op te wachten. 

i. Het is opvallend dat er geen aandacht is voor de (ernstige) bijwerkingen van de vaccins. We 

kunnen niet volhouden dat het vaccin zeer veilig is, nu steeds meer medische complicaties 

aan het licht komen. Enige terughoudendheid in prikdwang is derhalve gepast. 

j. Liegen en bedriegen is een doodzonde. Nog geen zes weken geleden zei Hugo de Jonge dat 

dit verplichte toegangsbewijs er nooit zou komen. En nu is het er bijna. Het laatste beetje 

vertrouwen in de crisisaanpak wordt daarmee te niet gedaan. 

Nu maar hopen dat de TK de wijsheid toont niet in te stemmen met dit absurde voorstel. Dictatoriale 

trekjes in de crisisaanpak mogen we in Nederland niet tolereren. 


