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AMSTERDAM - Het uit China afkomstige coronavirus ettert wereldwijd maar door. In 

de Verenigde Staten worden records gebroken. Van een einde aan de tweede golf is ook 

in Nederland nog lang geen sprake. Ondertussen zijn andere delen van de wereld wel 

weer ’vrij’ en beginnen steeds meer landen te vaccineren. Volg in dit liveblog het laatste 

coronanieuws. 
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Premier Mark Rutte wordt niet „dolenthousiast” van het idee om voordelen te 
geven aan mensen die een vaccinatiebewijs kunnen tonen. Dat zegt hij vrijdag na 
zijn wekelijkse persconferentie. Hij vindt dat je „ontzettend moet oppassen met 
dwang of drang”, omdat dit mensen ervan kan weerhouden zich te vaccineren. 

Eerder vrijdag zei ook justitieminister Ferd Grapperhaus het geen goed idee te 
vinden dat mensen bij het tonen van een ’vaccinatiebewijs’ bepaalde voordelen 
krijgen, zoals toegang tot de horeca. Ook coronaminister Hugo de Jonge denkt dat 
extra rechten bij een bewijs er voorlopig niet inzitten. Een officieel besluit van het 
kabinet komt volgens hem begin volgend jaar. 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1224281794/live-rutte-niet-dolenthousiast-over-
voordelen-bij-vaccinatiebewijs 

Belangrijker vindt Grapperhaus het mensen te overtuigen, in plaats van „gelijk te 
beginnen met dwang.” Het „deed hem goed” dat de bereidheid is gestegen. I&O 
Research meldde afgelopen woensdag dat inmiddels 70 procent van de bevolking 
zich wil laten inenten. Eerder was dat 60 procent. 

De justitieminister wil dat percentage boven de 90 krijgen. „Dan ziet de resterende 
10 procent dat het goed gaat en dan wordt die groep geleidelijk ook kleiner.” Zodra 
60 tot 70 procent van de bevolking is ingeënt tegen corona, spreekt men van 
groepsimmuniteit. 

Veel Nederlanders vinden het wel een goed idee om gevaccineerde mensen meer 
vrijheid te geven, blijkt uit onderzoek van onder meer de TU Delft, Erasmus 
University Rotterdam en het RIVM. 73 procent is daar voor. 

De onderzoekers spraken wel van een ’vaccinatiebewijs light’, omdat het pas zou 
ingaan als alle Nederlanders de kans hebben gekregen zich te laten inenten. Dat zal 
waarschijnlijk ergens in de zomer zijn. Eerst zijn zorgmedewerkers, ouderen en 
kwetsbaren aan de beurt. 

 


