
Opinie Corona

Dit klopt niet: wie
Nederland ín wil, moet nog
steeds een coronabewijs
laten zien

Minister Kuipers doet alsof het kán, maar volgens

advocaat Stan Baggen is er geen reden vast te

houden aan de Europese versie van het 3G-

toegangsbewijs. Vooral de minder bedeelden

worden de dupe.

Stan Baggen 6 maart 2022, 13:14

Het 3G-coronatoegangsbewijs wordt op dit moment niet gebruikt
binnen Nederland. Het kabinet vindt dat in de huidige
epidemiologische situatie niet nodig. Toch blijft Nederland wel de
Europese versie van 3G gebruiken bij reizigers die Nederland in
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reizen. Die Europese versie heet het Digitaal Corona Certificaat,
afgekort tot DCC, en het kabinet is er voorstander van om de
Europese verordening die dit DCC mogelijk maakt tot minstens de
zomer van 2023 te verlengen.

Daarmee blijft Nederland het vrije verkeer van Europese burgers
ernstig beperken. Reizigers die geen vaccinatie- of herstelbewijs
hebben, moeten zich voor hun reis naar Nederland laten testen.

Onzekere terugreis
Dat is zeer belastend. Mensen met een kleine portemonnee of een
drukke agenda kunnen niet verantwoord op reis als het maar de
vraag is of ze op de beoogde datum weer terug naar Nederland
kunnen. Vooral voor mensen uit een lagere sociaal-economische
klasse wordt reizen zo moeilijk, ongeacht of dat voor werk,
familiebezoek of een welverdiende vakantie is.

Een DCC zou alleen zinvol kunnen zijn als de besmettingsgraad in
Nederland aanzienlijk lager is dan in de rest van de Europese Unie.
Dat is niet het geval. Zelfs volgens minister Kuipers heeft het
handhaven van het DCC niets met de epidemiologische situatie te
maken. Op 15 februari 2022 schreef hij de Tweede Kamer dat
reizigers altijd om een DCC wordt gevraagd, ongeacht de situatie in
het land van herkomst en ook als die verbetert. Dat zou in lijn zijn
met Europese afspraken, zoals vastgelegd in de herziening van de
Europese Raadsaanbeveling 1475.

Deze beweringen zijn op zijn zachtst gezegd misleidend. Er bestaan
namelijk helemaal geen Europese afspraken die de lidstaten
verplichten tot het handhaven van reisbeperkingen. De herziene
Raadsaanbeveling stelt juist dat het vrije verkeer van burgers zo
min mogelijk gehinderd moet worden. Beperkingen zouden
moeten worden opgeheven zodra de epidemiologische situatie het
toelaat. Nederland kiest er dus helemaal zelf voor om
reisbeperkingen in stand te houden.

Als de uitzondering de regel wordt
De wettelijke grondslag voor de in Nederland geldende
inreisbeperkingen is ook nog eens flinterdun. De beperkingen
volgen uit de tijdelijke aanpassingen die in verband met corona in
de Wet publieke gezondheid zijn opgenomen.

Maar de minister mag deze bevoegdheid alleen toepassen als dat
gelet op de ernst van de bedreiging van de volksgezondheid
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noodzakelijk is, als het in overeenstemming is met de
uitgangspunten van de democratische rechtsstaat, als het de
uitoefening van grondrechten zo min mogelijk beperkt en als het
aan het doel van de pandemiebestrijding evenredig is.

Een enkele verwijzing naar niet bestaande Europese afspraken is
dus duidelijk onvoldoende en de epidemiologische situatie in het
land van herkomst zou wel degelijk relevant horen te zijn.

Kortom, minister Kuipers schetst de Tweede Kamer een onjuist
beeld van Europese afspraken. De minister laat zo ook precies het
probleem van de DCC-verordening zien: formeel is het een regeling
die het vrije verkeer zo min mogelijk wil beperken, maar in de
praktijk wordt de beperking gestandaardiseerd en daardoor
eenvoudig uit te voeren, zonder dat nog gevraagd wordt wat de zin
ervan is.

Wat als een uitzondering begon, dreigt regel te worden. Dat is in
strijd met de beginselen van de Europese Unie en de rechten van
haar burgers.

Lees ook:

We hebben heus niets geleerd van deze pandemie

Bij een volgende crisis zullen de reflexen van de overheid niet veel
anders zijn dan we bij corona zagen, stelt Christ Klep.

Lees ook:

OVV kritisch op corona-aanpak kabinet. ‘Te veel improvisatie,

invloed Van Dissel te groot’

Nederland was niet goed voorbereid op een langdurige
gezondheidscrisis, oordeelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Kwetsbare ouderen werden vergeten.
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