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Onderwerpen uit de WOB-documenten

1. Vaccinatie, in afwachting op een vaccin

2. Vaccinatiepaspoorten, immunity passports: Er werd al over gesproken

3. Negatieve effecten lockdown en effect aerosolen bekend in 2020

4. Rapportage en cijfers (NICE, LCPS)

5. Apps en surveillance

6. Mondkapjes, Gedrag

7. Wetgeving en grondrechten

8. Gehoorzaamheid

9. Beleid: Kabinet, OMT, RIVM, Gezondheidsraad

10.Vaccinatie



1. Vaccinatie, in afwachting op een vaccin

Horizonproject EU omvat vaccinonderzoek, 
maar ook veel surveillance (QR) onderzoek.
Onduidelijk hoe de gelden zijn 
besteed/verdeeld.



2.Vaccinatiepaspoorten, immunity passports: Er werd al over 
gesproken: “Ethical challenges”



3. Negatieve effecten lockdown, aerosolen bekend in 2020



4. Rapportage en cijfers (NICE, LCPS)

IC- en Kliniekbezetting 
worden door NICE en LCPS 
gerapporteerd.
NICE heeft een 
patiëntensysteem waarbij 
circa 22% te hoog wordt 
gerapporteerd bij 
toenemende ziektelast. LCPS 
lijkt nauwkeuriger, maar 
overrapporteert ook zoals nu 
blijkt.



5. APPS en Surveillance



5. APPS en Surveillance (II)

Belastingdienst is betrokken bij 
het programma van eisen (PvE) 
voor een App. Maar de 
belastingdienst mag niet 
genoemd worden als betrokkene



5. APPS en Surveillance (III)
Mooie functionaliteit, gekoppeld 
aan een enkelband.

Het biedt nog meer 
functionaliteit:



6. Mondkapjes, Gedrag

Niet-medische 
mondkapjes werken niet, 
daarom verplicht in OV 

A-symptomatische
besmetting bestaat 
gewoon niet. Moeilijke 
discussie OMT, 
waarschijnlijk irt testen.



6. Mondkapjes, Gedrag (II)
Mondkapjes verplicht in 
OV uit Torentjesoverleg? 
We zoeken de juridische 
grondslag erbij.



6. Mondkapjes, Gedrag (III)
Mondkapjes geen 
medische noodzaak, 
slechts voor 
gedragsbeïnvloeding?





6. Mondkapjes, Gedrag (IV)
Onderzoek naar fakenews
en complottheorieën.



7. Wetgeving en grondrechten

NL heeft geprobeerd 
Hydroxychloroquine te 
importeren, echter is dit later 
verboden.



8. Gehoorzaamheid en gedrag

Waarom Rapper 
Boef?
Nationaal 
Coördinator 
Terrorismebestrijd
ing en Veiligheid 
buigt zich er over.



9. Beleid: Kabinet, OMT, RIVM, Gezondheidsraad.
Reciprociteit over quarantaine 
regels. Wetenschap?



10. Vaccinatie

Kinderen mogen niet 
zonder toestemming 
van ouders 
gevaccineerd worden.
Had Gideon van 
Meijeren toch gelijk?



10. Vaccinatie (II)

10 mei 2020: Vaccinactieplicht werd 
al besproken en de gespannen voet 
waarop dit staat met het EVRM.
Wel in de context van griep vaccins, 
met het oog op toekomstige C19-
vaccins

Welke beleidsdoelen?



11. Eurobonds / Economie
NL wilde geen 
Eurobonds, nu 
hebben we ze 

toch

Wat betekent dit? AI, 
Handhaving? Welke 

digitaliseringsplannen 
CIE?











LAREB



















ethiek



"We hebben gekozen om die kwestbare groep te vaccineren. 
Velen van ons doen daar hele grote concessies op. 
Winkeliers, ouders, scholen... Dan is het zo bijzonder dat we op den duur zien waarom die concessies het waard waren."







Gedragsunit
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