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Verplichte vaccinatie

I. Verplichte vaccinatie als serieuze handelingsoptie
Prof. dr. B.C.A. Toebes*

1. Inleiding

Vaccinatie staat op dit moment volop in de belangstelling.
Zowel in Nederland als elders in Europa is sprake van
een dalende of op zijn minst fluctuerende vaccinatiegraad,
met name onder kinderen. Op dit moment richt de dis-
cussie zich voornamelijk op mazelen, een hoogst besmet-
telijke ziekte die in zeldzame gevallen tot de dood kan
leiden. In Nederland is er bijzondere zorg over kinderen
op kinderdagverblijven, met name kinderen onder de 14
maanden (kinderen worden pas bij 14 maanden ingeënt
tegen mazelen en andere infectieziekten) en kinderen die
wegens een aandoening niet ingeënt kunnen worden. De
dalende vaccinatiegraad wordt veroorzaakt door een
groeiende groep ouders die – om verschillende redenen –
niet bereid zijn hun kinderen te laten inenten. Daarnaast
is er op dit moment bijvoorbeeld discussie over de
griepprik voor medisch personeel, en de HPV-vaccinatie
die meisjes krijgen aangeboden ter voorkoming van
baarmoederhalskanker. Natuurlijk speelt het vinden van
een vaccin voor COVID-19 een rol op de achtergrond.
In deze bijdrage ga ik in op de vraag of verplichte vacci-
natie een geschikt antwoord is op een dalende vaccinatie-
graad onder kinderen. Ik baseer mij hierbij op mensen-
rechten en ik maak een korte vergelijking met de benade-
ringen in omringende landen. In de mensenrechtenafwe-
ging besteed ik bijzondere aandacht aan de rechten van
kinderen, en aan de vraag of kinderen een zelfstandig
belang hebben. Terwijl ik mij voornamelijk richt op de
recente uitbraken van mazelen onder kinderen is de ana-
lyse grotendeels toepasbaar op vaccinatie tegen andere
infectieziekten. Ik eindig met een korte analyse van de
mogelijke maatregelen die de overheid kan nemen, va-
riërend van niets doen tot verplichte vaccinatie.

2. Vaccinatie in Nederland: feiten en regulering

Sinds 1957 verzorgt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
de vaccinatie van kinderen. Dit programma bestrijdt
twaalf ziekten, waaronder mazelen.1 Deelname aan het
RVP is niet verplicht, waarmee de RVP-vaccinatie op
vrijwillige basis plaatsvindt. Daarnaast zijn er niet-ver-
plichte vaccinaties voor griep, baarmoederhalskanker,
meningokokken, kinkhoest, rotavirus en waterpokken.
Verplichte vaccinatie komt in Nederland dus niet voor,
met als uitzondering verplichte vaccinatie tegen pokken
en andere ziekten in de Wet immunisatie militairen.2

Zoals gezegd baart mazelen op dit moment de meeste
zorgen. Recent onderzoek suggereert dat mazelen het
afweersysteem verzwakt, waardoor kinderen na herstel
vatbaarder zijn voor andere infectieziekten.3 Ondertussen
fluctueert de vaccinatiegraad. In 2013-2014 was er een
grote mazelenepidemie, voornamelijk onder niet-gevac-
cineerde gereformeerde schoolkinderen. Tijdens deze
epidemie waren er 2700 meldingen van mazelengevallen,
180 ziekenhuisopnames en één sterfgeval (een 17-jarige
jongen).4 De afgelopen jaren waren er jaarlijks ongeveer
20 mazelengevallen, met een piek van meer dan 80 geval-
len in 2019 en een concrete uitbraak in Urk.5 Volgens
recentere berichten daalt de vaccinatiegraad niet langer.6

Volgens het RIVM zijn er ruwweg drie groepen die vac-
cinatie weigeren: bevindelijk gereformeerden, antroposo-
fen en ‘kritische prikkers’.7 De Externe Adviescommissie
Vaccinatiebereidheid onderscheidt op basis van een on-
derzoek onder twittergebruikers daarnaast drie narratie-
ven die onder tegenstanders van vaccinatie zouden circu-
leren: (1) het natuurnarratief (vaccinatie is tegennatuur-
lijk); (2) het zelfbeschikkingsnarratief (vaccinatie is een
inbreuk op persoonlijke vrijheid); en (3) het conspira-
cy-narratief (vaccinatie is een samenzwering tussen over-

Brigit Toebes is hoogleraar Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen.
Zij was in 2019 lid van de Commissie kinderopvang en vaccinatie (Commissie Vermeij – rapport ‘Prikken voor elkaar’, Den Haag,

*

juli 2019). Deze bijdrage is geschreven op eigen titel. Met dank aan Martine Bouman van Centrum Media & Gezondheid, Steven
Lierman en diens collega’s van de KU Leuven, evenals Duitse studente in Groningen Katharina Bönsch.

Zie rijksvaccinatieprogramma.nl/: bof, difterie, hepatitis B, Hib-ziekten, kinkhoest, mazelen, meningokokkenziekte, pneumokokkenziekte,
polio, rodehond en tetanus.

1.

Zie ook hoofdstuk 8 Preventie, Handboek Gezondheidsrecht, Den Haag: Boom juridisch, 2017 (7e druk), p. 561-562.2.
Erasmus MC, ‘Mazelen veroorzaakt langdurige schade afweersysteem’, 13 december 2018, amazingerasmusmc.nl/actueel/mazelen-veroor-
zaakt-langdurige-schade-afweersysteem/.

3.

RIVM, ‘Mazelen in Nederland’, rivm.nl/mazelen/mazelen-in-nederland.4.
Idem.5.
RIVM, ‘Vaccinatiegraad stabiel, deelname daalt niet langer’, 24 juni 2019, rivm.nl/nieuws/vaccinatiegraad-stabiel-deelname-daalt-niet-
langer.

6.

RIVM, Bezwaren tegen vaccinaties, november 2010.7.
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heden en grote bedrijven).8 Navraag bij de commissie le-
vert op dat bevindelijk gereformeerden ondervertegen-
woordigd waren in dit onderzoek en derhalve in deze
narratieven.9

3. Een kijkje over de grens

In totaal hebben elf Europese landen een beperkte of
uitgebreidere vaccinatieplicht.10 België kent alleen een
vaccinatieplicht voor polio. Het Belgische Hof van Cas-
satie veroordeelde in 2013 een ouderpaar dat zijn kinderen
weigerde tegen polio in te enten tot zestien dagen cel en
een boete van € 800. Het Hof oordeelde dat de Belgische
vaccinatieplicht voor polio niet in strijd is met Europese
regelgeving en de Belgische ‘Wet rechten van de patiënt’.11

Sinds maart 2020 moeten ouders in Duitsland hun kinde-
ren laten vaccineren tegen mazelen voordat ze worden
toegelaten tot een kinderdagverblijf of school.12 Ouders
die weigeren krijgen een boete van € 2500; deze boete
wordt ook opgelegd aan kinderdagverblijven die niet-
gevaccineerde kinderen toelaten. Ook personeelsleden
van deze instellingen en overblijfouders zijn verplicht
zich te laten vaccineren, evenals medisch personeel van
ziekenhuizen, artsenpraktijken, en bewoners en personeel
van asielzoekerscentra. Volgens de toelichting op het
wetsvoorstel is het uitbannen van mazelen een belangrijk
‘solidariteitsdoel’ van de internationale gemeenschap,
waar Duitsland zich aan committeert.13

In Frankrijk bestaat een behoorlijke weerstand tegen
vaccinatie. Volgens onderzoek heeft 41% van de Franse
bevolking geen vertrouwen in de veiligheid van vaccins,
veelal uit argwaan jegens de gezondheidsautoriteiten en
de commerciële belangen van de farmaceutische indus-
trie.14 In Frankrijk was in 2018 slechts 79% van de zuige-
lingen, peuters en schoolgaande kinderen ingeënt.
Frankrijk voerde daarom in 2018 een vaccinatieplicht in
voor de basisziekten (dtp en mmr). Niet-ingeënte kinde-
ren worden niet toegelaten op kinderdagverblijven en
scholen; er staat echter geen sanctie op het niet laten inen-
ten.
Dit kijkje over de grenzen laat zien dat België, Frankrijk
en Duitsland een vorm van verplichte vaccinatie kennen
die verder gaat dan de Nederlandse regulering. Er worden

boetes uitgedeeld, en kinderen wordt de toegang tot
kinderdagverblijven en scholen ontzegd. We moeten ons
dus realiseren dat verplichte vaccinatie gepaard gaat met
sancties en op zijn minst een vorm van drang.15

4. Afweging van belangen en rechten

Rond infectieziekten en vaccinatie speelt een aantal belan-
gen en waarden die vertaald kunnen worden naar een
reeks individuele rechten. Belanghebbenden in de discus-
sie rond mazelen zijn de maatschappij als geheel, ouders
(zij die hun kinderen vaccineren en zij die dat weigeren),
en (gevaccineerde en niet-gevaccineerde) kinderen.
Vaccinatie wordt ten eerste gezien als een maatregel die
de maatschappij als geheel dient. Je vaccineren is dan een
uiting van solidariteit: je neemt maatschappelijke verant-
woordelijkheid door een concrete bijdrage te leveren. De
formulering van de Belgische vaccinologe Corinne
Vandermeulen geeft deze benadering goed weer:16

‘Vaccinatie gaat verder dan de individuele bescherming
van elke gevaccineerde en heeft een belangrijke impact
op de volksgezondheid door het creëren van groepsim-
muniteit. Deze is gebaseerd op een solidariteitsprincipe
waardoor kwetsbare personen, die niet mogen gevacci-
neerd worden of niet reageren op vaccinatie, ook be-
schermd kunnen worden. Het is belangrijk dat ouders
beseffen dat elke schakel hier belangrijk is om de elimina-
tie te behouden.’

Deze individuele solidariteit is erop gericht om de gezond-
heid van de maatschappij en van kwetsbare individuen
in het bijzonder te waarborgen. Door jezelf en je kinderen
te laten vaccineren bescherm je de gezondheid van je gezin
en die van anderen.17 De bescherming van de gezondheid
is daarmee een belangrijke waarde die aan de vaccinatie-
discussie ten grondslag ligt.
Onze Grondwet legt de overheid in artikel 22 lid 1 de
verplichting op om de volksgezondheid te bevorderen.
Ook internationale en regionale mensenrechten erkennen

Externe adviescommissie Vaccinatiebeleid, In gesprek over vaccineren, november 2018.8.
Gesprek met Martine Bouman, 15 april 2020. Roel O. Lutkenhaus & Martine P.A. Bouman, #Vaccinatie. Conversatienetwerken Op
Twitter, Gouda: Centrum Media & Gezondheid 2018.

9.

E. Bozzola, G. Spina, R. Russo e.a., ‘Mandatory vaccinations in European countries, undocumented information, false news and the impact
on vaccination uptake: the position of the Italian pediatric society’, Ital J Pediatr 44, 67 (2018) doi:10.1186/s13052-018-0504-y.

10.

Hof van Cassatie België 18 december 2013, Nr. P.13.0708. Zie ook interview met Herman Nys in NWS, ‘Moet een vaccinatie wettelijk
verplicht zijn’, 4 oktober 2017, zie vrt.be/vrtnws/nl/2017/09/27/b/.

11.

Bundesrat, Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzgesetz), 29 november 2019. Zie ook
‘Duitsland voert vaccinatieplicht in op scholen en voor medisch personeel’, de Volkskrant 14 november 2019.

12.

Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats des Paul-Ehrlich-Instituts, Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel,
zur Qualität und Sicherheit von Impfstoffen.

13.

Heidi J. Larson e.a., ‘The State of Vaccine confidence 2016: Global Insights through a 76-Country Survey’, EBIoMedicine, Vol. 12, 1 ok-
tober 2016, p. 295-301. Zie ook Vaccine confidence project, vaccineconfidence.org/.

14.

Een analyse van de verschillende vormen van vaccinatieplicht valt buiten het bestek van deze korte bijdrage en ik verwijs hiertoe naar het
werk van Ronald Pierik, die onderscheid maakt tussen vaccinatieplicht, vaccinatiedrang en vaccinatiedwang. R.H.M. Pierik, ‘Past een
vaccinatieplicht binnen het EVRM-regime?’, TvGR 2019/43, afl. 4, p. 332-339, op p. 324-325.

15.

Interview met Corinne Vandermeulen in NWS, ‘Moet een vaccinatie wettelijk verplicht zijn’, 4 oktober 2017, zie vrt.be/vrt-
nws/nl/2017/09/27/b/.

16.

Zie ook de Belgische rechtbank van eerste aanleg Limburg 11 juli 2014, in Limburgs Rechtsleven 2015, 1e kwartaal, 41e jaargang: ‘Het KB
van 26 oktober 1966 dat de poliovaccinatie in België verplicht heeft gesteld is een veruitwendiging van de Gezondheidswet van 1 september
1945 en van het algemeen belang van de volksgezondheid en raakt aldus de openbare orde.’

17.
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gezondheid als waarde die beschermd moet worden.18

Kernbepaling is artikel 12 Internationaal Verdrag inzake
economische, sociale en culturele rechten (IVESCR,
1966). Omdat bij vaccinatie veelal de gezondheid van
kinderen op het spel staat is het recht op gezondheid in
artikel 24 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van
het Kind (IVRK, 1989) in deze problematiek van bijzon-
der belang. Andere relevante bepalingen uit dit verdrag
zijn het ‘belang van het kind’ (artikel 3), het recht op leven
en ontwikkeling (artikel 6), het recht om gehoord te
worden (artikel 12) en het recht op informatie (artikel
17).19 Hoe de bescherming van de gezondheid af te wegen
tegen andere belangen bespreek ik hieronder.
Rond vaccinatie spelen ook de belangen en waarden een
rol van ouders die weigeren hun kinderen te laten vacci-
neren. Waarden als autonomie, persoonlijke levenssfeer,
zelfbeschikking en vrijheid van godsdienst en levensover-
tuiging staan hier centraal. Onze Grondwet verwoordt
de vrijheid van godsdienst in artikel 6, en de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer in artikel 10. Daarnaast
zijn er de bepalingen in het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten (IVBPR, 1966) en het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM,
1950).20 Zo beschermen artikel 8 en 9 EVRM respectieve-
lijk het recht op privé- en gezinsleven en de vrijheid van
gedachte, geweten en godsdienst.
Autonomie, zelfbeschikking en vrijheid van geweten en
godsdienst zijn belangrijke verworvenheden van onze
maatschappij, die idealiter de grootst mogelijke bescher-
ming genieten. Hoe deze waarden af te wegen tegen de
bescherming van de gezondheid? Dient de wens van
ouders om hun kind niet te laten vaccineren te prevaleren
boven een mogelijke aantasting van de individuele en
volksgezondheid? Dat lijkt de hamvraag in deze analyse.
Mensenrechtelijk zie ik hier twee wegen: één binnen het
discours rond het EVRM, waarbij je kijkt naar de beper-
kingsgronden van artikel 8 en 9. En een andere waarin je
deze rechten afweegt tegen het recht op gezondheid, in
het bijzonder dat van kinderen.
Voor inbreuken op artikel 8 en 9 EVRM is vereist dat zij
een legitiem doel dienen en dat zij een basis hebben in de
wet. Een van de legitieme doelen is de bescherming van
de volksgezondheid. In Solomakhin/Ukraine oordeelde
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
dat de gedwongen vaccinatie van Solomakhin weliswaar
een inbreuk was op diens privéleven, maar dat deze in-
breuk noodzakelijk was om de verspreiding van infectie-
ziekten in de regio tegen te gaan.21 Bij een dergelijke

mensenrechtenafweging worden de beginselen van pro-
portionaliteit en subsidiariteit vaak genoemd: inbreuk op
de belangen van bijvoorbeeld ouders mag niet onevenre-
dig zijn in verhouding tot het te dienen doel, en het doel
kan niet op een andere, minder nadelige manier voor be-
trokkenen effectief worden bereikt. Dit vergt een medi-
sche onderbouwing met een inschatting van besmettings-
risico’s waaruit blijkt dat de gezondheid in gevaar is.22

Binnenkort doet de Grote kamer van het EHRM uit-
spraak in de zaak Vavřička and others/Tsjechië, waarin
de vraag speelt of de verplichte vaccinatie van kinderen
en het belemmeren van de toegang tot school voor niet-
gevaccineerde kinderen in strijd is met artikel 8 en 9
EVRM en artikel 2 van het Eerste Protocol.23 Deze uit-
spraak zal van belang zijn voor de verdere uitwerking
van het begrip ‘volksgezondheid’ als legitiem doel om
mensenrechten te beperken.
Daarnaast rijst de vraag hoe het aan kinderen toekomende
‘recht op gezondheid’ uit artikel 11 ESH en artikel 12
IVESCR zich verhoudt tot genoemde rechten uit het
EVRM en IVBPR. Een vraag die hierbij speelt is of het
‘recht op gezondheid’ ook gezien kan worden als een
collectieve aanspraak op vaccinatie of andere gezondheid-
gerelateerde diensten.24 Er is vanwege de terughoudend-
heid met betrekking tot toetsing aan het recht op gezond-
heid op dit moment geen jurisprudentie waarin deze af-
weging gemaakt wordt. Het is belangrijk om te benadruk-
ken dat het recht op gezondheid een individuele mensen-
rechtennorm is die niet door collectieve uitoefening het
belang van het individu volledig opzij kan zetten. Niette-
min zou op basis van het recht op gezondheid de bescher-
ming van de gezondheid meer gewicht kunnen krijgen
ten opzichte van individuele waarden als vrijheid van re-
ligie.
Specifieke vraag die hier rijst is in hoeverre het zelfstandig
meewegen van de belangen van het kind kan leiden tot
een andere interpretatie van de ouderlijke vrijheid. Het
Handboek Gezondheidsrecht formuleert het als volgt:

‘Het gaat hier om de verhouding tussen de (religieuze)
opvattingen van de ouders en de rechten van het kind,
dat nog niet voor zijn eigen belangen kan opkomen.
Uitgangspunt dient te zijn dat ouders niet het recht heb-
ben om op grond van hun eigen overtuiging voor hun
kinderen te weigeren wat voor de gezondheid van die
kinderen nodig is. Het kind heeft zijn eigen (persoonlijk-
heids)rechten en er mag niet van worden uitgegaan dat

In 1946 erkende de Wereldgezondheidsorganisatie voor het eerst gezondheid als ‘recht’ in haar Statuut (WHO): ‘The enjoyment of the
highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being (…)’. Statuut van de Wereldgezondheidsorga-

18.

nisatie (WHO), 22 juli 1946. In gevolg daarop werd het ‘recht op gezondheid’ vastgelegd in een flink aantal mensenrechtenverdragen waar
ook Nederland partij bij is.
Francesca Macilleri, ‘Compulsory Vaccinations for Children: Balancing the Competing Human Rights at Stake’, Netherlands Quarterly
of Human Rights 2019, 37(3), p. 245-267; voor deze mensenrechtenbenadering zie ook Marie Elske Gispen & Brigit Toebes, ‘The Rights

19.

of Children in Tobacco Control’, HRQ 2019, 41(2), p. 340-373. Zie ook de tabel op p. 17 in het rapport ‘Prikken voor elkaar’ (zie auteurs-
noot).
Voor een overzicht van de relevante bepalingen zie ‘Prikken voor elkaar’, p. 17.20.
Voor een uitspraak waarbij deze afweging ene rol speelde zie bijvoorbeeld EHRM 24 september 2012, nr. 24429/03 (Solomakhin/Ukraine).21.
Zoals ook geredeneerd in ‘Prikken voor elkaar’, zie auteursnoot, p. 27.22.
eclj.org/conscientious-objection/echr/vaccination-obligatoire--la-cedh-va-se-prononcer-en-grande-chambre; en eclj.org/conscientious-
objection/echr/refus-de-la-vaccination-obligatoire--la-cour-europenne-tranchera-bientt.

23.

Zie ook Brigit Toebes, ‘Human Rights and Public Health: Towards a Balanced Relationship’, International Journal of Human Rights
2015, 4(19), p. 488-504.

24.

Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2020-3144

Van twee kanten



de opvatting van de ouders ook die van het kind zal
zijn.’25

Concreet speelt het recht op gezondheid in artikel 24
IVRK in samenhang met het ‘belang van het kind’ in ar-
tikel 3 IVRK hier een rol.26 Deze normen inroepen kan
mogelijk leiden tot een nuancering van de ongebreidelde
uitoefening van de rechten van ouders.

5. Conclusies: handelingsopties

In het licht van deze afweging van waarden en mensen-
rechten rijst de vraag welke handelingsopties de overheid
ter beschikking staan om de vaccinatiegraad te verhogen.
Ik verwijs hier naar de Intervention ladder van de Britse
Nuffield Council on Bioethics.27 Deze interventieladder
formuleert een achttal handelingsopties variërend van
(1) niets doen; (2) informatie verschaffen (3) gezonde
keuzes bevorderen; (4) de standaardkeuze veranderen;
(5) gezonde keuzes aanmoedigen door middel van prik-
kels; (6) ongezonde keuzes ontmoedigen; (7) ongezonde
keuze beperken; tot (8) ongezonde keuze wegnemen.
Tot dusverre bevindt het Nederlandse beleid zich voor-
namelijk boven aan de ladder: keuzevrijheid geven aan
het individu, informatie verschaffen, en gezonde keuzes
bevorderen. Recente inspanningen om de voorlichting
en communicatie te verbeteren, inhaalcampagnes en het
tegengaan van desinformatie lijken hun vruchten af te
werpen.28 De rijksoverheid en het RIVM verdienen lof
voor deze inspanningen.
De recente uitbraak van COVID-19 laat zien hoe een
infectieziekte de maatschappij als geheel kan ontwrichten.
Daarmee komt automatisch het vraagstuk van een ver-
plichte vaccinatie weer in beeld. Mocht het zover komen
dat de vaccinatiegraad voor mazelen, COVID-19 of an-
dere ziekte zo laag is dat er sprake is van een serieuze
bedreiging van de volksgezondheid, dan dient de rijks-
overheid meer verplichtende handelingsopties niet te
schuwen. Deze maatregelen bevinden zich dan meer on-
der aan genoemde Intervention Ladder, waarbij verplichte
vaccinatie een vorm is van ‘ongezonde keuze wegnemen’
(onder (8)).
Verplichte vaccinatie kent verschillende hoedanigheden,
variërend van het verplicht meedoen aan het vaccinatie-
programma met daaraan gekoppeld een sanctie, tot het
weigeren van de toegang tot kinderdagverblijf of school.29

Mocht het tot het laatste komen, dan is het naar mijn
mening belangrijk dat deze maatregelen centraal, dus
vanuit overheidswege opgelegd worden, en niet door in-

stanties als kinderdagverblijven en scholen zelf. Dit legt
een zware verantwoordelijkheid bij deze instanties, het
creëert rechtsongelijkheid en mogelijk een concentratie
van niet-gevaccineerde kinderen bij instanties die die
kinderen wel toelaten. Het voorstel van D66-Kamerlid
Ramakers om kinderdagverblijven de mogelijkheid te
geven om kinderen te weigeren, vind ik daarom ongeluk-
kig.30

Een mensenrechtenbenadering dwingt om in dit kader
de belangen en rechten van kwetsbare groepen zwaar mee
te wegen. Bij mazelen staat dan de bescherming van de
belangen van het kind centraal; bij COVID-19 gaat het
om het beschermen van ouderen en mensen met een
handicap of chronische ziekte. Het beschermen van
kwetsbaren in de samenleving kan dan nopen tot een
vorm van verplichte vaccinatie, gedreven door solidariteit.
Ik pleit er al met al voor om verplichte vaccinatie te zien
als een serieuze handelingsoptie, een die in beeld komt
indien andere maatregelen falen.

Handboek Gezondheidsrecht, p. 562.25.
Zie ook Macilleri 2019 (noot 19) en Gispen & Toebes 2019 (noot 19).26.
Nuffield Council on Bioethics, Public Health: Ethical Issues, November 2007.27.
Rijksoverheid, Meer kinderen doen mee met vaccinatie tegen bof, mazelen, rodehond en HPV, Nieuwsbericht 30 januari 2020.28.
Voor de nuances zie Pierik 2019 (zie noot 15).29.
Kamerstukken II 2018/2019, 35049, nr. 2. Ik sluit mij hierbij aan bij het standpunt in ‘Prikken voor elkaar’, p. 32 (zie auteursnoot).30.
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