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De deur
at gaat er gebeuren? De vraag
wordt me een paar keer per
week gesteld als de cijfers tijdens de coronacrisis oplopen. Bij het
tankstation, in de kroeg, bij vrienden,
bij familie of soms zelfs in het parlement. Hoewel al het relevante nieuws
door ons onmiddellijk op de site en in
de krant wordt gezet, is de informatiehonger naar mogelijke nieuwe coronamaatregelen nimmer gestild.
Het kabinet houdt graag vaste, voorspelbare communicatiemomenten aan
voor slecht nieuws, maar buiten de
Haagse kaasstolp merkt iedereen dat er
wat aan zit te komen. De rij auto’s op
weg naar mijn jongste testlocatie beloofde bijvoorbeeld weinig goeds. Eenmaal binnen zag ik hoe mijn tester zijn
blauwe handschoenen aandeed om mij
dat nare stokje mijn keel en neus in te
schuiven.
Zijn pink was opgezwollen. Komt
door de handschoenen, zo vertelde hij.
De kootjes van het kleinste vingertje
blijken te zwoegen onder de dagelijkse
tientallen, misschien wel honderd keer
aan- en uittrekken van die blauwe latex
beschermmiddelen.
In het café vragen ze wat ze moeten
doen met de inkoop van bier. Het ondernemende familielid meldt zich ook.
Kan ze straks nog wel winkels bevoorraden nu het OMT in een recent advies al
repte van ’het sluiten van sectoren’?
Achter de Haagse schermen hoor je
dat het met corona veel slechter gaat
dan verwacht. Intussen buitelen leden
van het OMT over elkaar heen, de natio-
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Een blokjescode om ergens binnen te komen,
zoals hier bij IDFA. Bijl en
Bovenberg: ,,De Staat is
nu van plan om de QRcode ook te (laten) eisen
voor essentiële activiteiten, zoals werk en onderwijs. De vraag is: waar ligt
de grens?”
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OPINIE Dick Bijl en Jasper Bovenberg

Gaan ’nut en noodzaak’
voor rechten van de mens?
e Staat kan het momenteel elke Nederlander die niet
beschikt over een
bewijs van vaccinatie, herstel of een negatieve test, verbieden om deel te
nemen aan activiteiten die
’niet-essentieel’ zijn verklaard. De Staat is nu van
plan om de QR-code ook te
(laten) eisen voor essentiële
activiteiten, zoals werk en
onderwijs. En mogelijk om
mensen, zelfs als ze kunnen
aantonen dat zij niet besmettelijk zijn, toch buiten
te sluiten. De vraag is: waar
ligt de grens?
De voorgenomen maatregelen worden verdedigd
met een beroep op ’nut en
noodzaak’ voor het belang
van de volksgezondheid.
Het precieze doel is echter
niet helder, kenbaar en
toetsbaar. Dus nut, noodzaak, effectiviteit, proportionaliteit en evenredigheid
zijn niet te bepalen.
Ook de duur van de maatregelen is niet te bepalen;
die is afhankelijk van de
’epidemiologische situatie’.
Wat die situatie is en wie dat
bepaalt is onbekend.
Los nog van het ontbreken
van feitelijke onderbouwing, ’nut en noodzaak’ zijn,
per definitie, grenzeloze begrippen. Wat weerhoudt de
Staat om, met een beroep op
nut en noodzaak, de QR-code in te zetten bij andere
aandoeningen, zoals griep?
Of bij andere medische profielen, zoals een (dna)medi-
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Zwaardere coronamaatregelen zijn in
aantocht. Welke waarden het demissionaire kabinet laat meewegen bij het bepalen ervan, is een vraag die Jasper Bovenberg en Dick Bijl bezighoudt. ,,De
rechten van de mens bepalen de grens
aan ingrepen door de Staat.”

iedereen en beschermen
daarmee niet alleen een enkel individu, maar alle individuen, groepen en collectieven en dus de samenleving als geheel. Het respecteren van de rechten van de
mens is geen privilege van
een paar al dan niet ’a-socialen’, maar dient het belang
van ons allemaal.

Onderling gedrag
catieprofiel? Of voor andere
maatregelen, om gedrag af
te dwingen, louter op basis
van modellen, gevoed door
ontoegankelijke data, met
één druk op de QR-knop en
zonder tussenkomst van de
rechter?

Verklaring
De grens tegen ingrepen
van staatswege in de persoonlijke en publieke levenssfeer wordt gevormd
door de rechten van de
mens, zoals vervat in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens. Volgens de Verklaring zijn de
rechten van de mens universeel, inherent aan de
waardigheid en waarde van
ieder mens en onvervreemdbaar. Sinds de aanname van de Verklaring,
vormen de rechten van de
mens en hun onderliggende
waarden het fundament en
de ultieme toetssteen voor
een diverse, open, gezonde,
multiculturele, pluriforme,
gelijkwaardige, respectvolle
en inclusieve samenleving.

De stelling dat het belang
van de volksgezondheid prevaleert boven de rechten
van de mens is een omkering van waarden. Het is andersom: de rechten van de
mens bepalen de grens aan
ingrepen door de Staat.
De stelling miskent ook
dat een beroep op de rechten van de mens niet alleen
maar een individuele actie
is, van een enkele persoon
die niet in het gareel wenst
te lopen (alhoewel dat nu
juist wel tot de essentie behoort). De rechten van de
mens gelden namelijk voor

Jasper Bovenberg (links) en
Dick Bijl: ,,Het
precieze doel
van de voorgenomen
maatregelen
is niet helder,
kenbaar en
toetsbaar.”

En niet alleen door bescherming van een individu
tegen de Staat, maar ook als
inspiratie voor ons onderling gedrag, door van ons te
verwachten dat we rekening
houden met elkaar en met
elkaars rechten.
Hoe mooi, waardevol, cruciaal maar ook hoe precair
dat is, zien we dagelijks om
ons heen: zonder de rechten
van de mens geen demonstraties voor Black Lives
Matter, geen politieke partijen, censuur in plaats van
het vrije woord en geen vrijheid van onderzoek, geen
toegang tot de rechter, laat
staan een recht op een eerlijk proces, geen toegang tot
openbare informatie en
geen bescherming van ieders familie, persoonlijke
levenssfeer en onaantastbaarheid van lichaam.
De grens, kortom, ligt niet
bij, al dan niet aangetoonde,
’nut en noodzaak’, maar bij
de rechten van de mens.
Jasper Bovenberg, advocaat;
Dick Bijl, oud-huisarts en
epidemioloog

In de Haagse bubbel
gelden andere mores
nale knuffelbeer voorop, met alarmerende boodschappen.
In het parlement wordt Diederik
Gommers door sommige partijen inmiddels meer geloofd dan het OMTadvies, zijn bedachtzame baas Ernst
Kuipers of alles wat het kabinet rond de
coronacrisis vertelt.
Intussen wordt in debatten over corona door Kamerleden veel tijd besteed
aan het afzwakken van voorgestelde
maatregelen, terwijl de cijfers oplopen.
Dat Den Haag soms in een parallelle
werkelijkheid lijkt te leven, laat zich
misschien wel het beste illustreren
door een deur. In het nieuwe onderkomen van de volksvertegenwoordiging is
een overvloed aan deuren, waar je een
klink bij moet aanraken om ze open te
krijgen. Het zal wel met de brandveiligheid te maken hebben.
Maar in coronatijd is een deurklink
bij voorbaat risicovol, zeker het exemplaar dat zich even na de roltrappen bij
de ingang voor de Binnenhofbewoners
aandient. Binnenkomen lukt nog door
er met je mouw op te duwen, vertrekken alleen door hem aan te raken.
Ik schat dat er zo’n duizend Kamerleden, ambtenaren, bewindspersonen en
journalisten elke dag met hun tengels
aanzitten. Het is een potentiële besmettingshaard van jewelste, midden in het
hart van onze democratie. Intussen
worden buiten de Haagse bubbel sinds
woensdag burgers weer beboet die geen
anderhalve meter afstand houden. Het
is surrealistisch.
En mijn coronatest? Negatief. Na de
deur was ik gelijk mijn handen.

