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De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

U bent eerder bij deze commissie geweest om te getuigen. U had toen een brief geschreven 

aan minister president Rutte. Sindsdien heeft u de Vrijheidsjurist opgericht. Kunt u daarover 

vertellen? 

De Vrijheidsjurist is een stichting waarbij 150 juristen en advocaten zijn aangesloten. Wij 

hebben een aantal doelen die wij proberen na te streven. Een van die doelen is het 

maatschappelijk debat voeren omtrent individuele grondrechten. Dat doen wij door middel 

van publicaties. Wij zullen ook komen met een Q&A en met standaard brieven en formulieren 

die mensen kunnen helpen met hun juridische positie. Het is niet ons hoofddoel om zaken te 

gaan voeren, maar we willen mensen graag koppelen aan gelijkgestemde advocaten en 

juristen.  

Aanstaande dinsdag dient een kort geding van dhr. B. Maes (Maes Law) tegen de Staat. Kunt u 

hier meer over vertellen? 

Deze zaak tracht de coronapas van tafel te krijgen. Wij volgen die zaak op de voet en hebben 

contact met Maes Law hierover. Wij proberen mensen via onder andere social media op de 

hoogte te houden van deze zaak. 

Wat is er mis met de coronapas? 

Wij proberen bewustzijn te creëren van grondrechten. Wat er op dit moment gaande is, is dat 

er sprake is van zeer grootschalige discriminatie van groepen mensen in dit land die door de 

overheid plaatsvindt. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en 

ongevaccineerde mensen. Sommigen zullen wellicht zeggen dat er wel een gerechtvaardigd 

onderscheid bestaat tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen. Ik acht deze 

ongelijkheid juridisch gezien niet groot genoeg om discriminatie te verantwoorden. Je ziet dat 

mensen op basis van modellen worden buitengesloten. 

Daarbij komt nog dat het fundament van de coronapas op basis van artikel 1 van de grondwet 

onderuit gehaald kan worden. Het is bekend dat er valse QR codes in omloop zijn, die door de 

overheid niet worden ingetrokken. Hierdoor kan het voorkomen dat een ongevaccineerde, 

ongeteste persoon een bepaalde gelegenheid binnen kan komen met de QR app en een 

persoon zonder de app niet. Zo wordt een exact gelijk geval dus ongelijk behandeld. 

Ben ik goed geïnformeerd dat rechters in Nederland niet aan de grondwet mogen toetsen? 

Ja. Wij zijn het enige land in de EU waar dit het geval is. De Tweede Kamer kan in feite de 

grondwet “overrulen”. Wat wel kan in Nederland is het toetsen van wetten aan internationale 

verdragen. Voor zover deze rechtstreeks van toepassing zijn, kan hieraan wel getoetst worden 

(artikel 93 en 94 Grondwet). 



Minister de Jonge zegt dat men ook gewoon kan testen. Wat is uw reactie daarop?  

Er wordt continue inbreuk gemaakt op een van mijn grondrechten (artikel 11, 

onschendbaarheid van het lichaam). Ik zal iedere keer deze schending van dit grondrecht 

moeten accepteren. Bovendien wordt ook het medisch geheim geschonden, omdat het op 

deze manier af te leiden valt wie er wel en niet gevaccineerd is.  

Grondrechten zijn primair bedoeld om de burger te beschermen tegen overmatig ingrijpen 

door de overheid. Op dit moment worden grondrechten ingeperkt om een virus te bestrijden. 

Echter blijkt dat het onmogelijk is om nul besmettingen te hebben. Virusbestrijding is voor mij 

dus geen argument. De capaciteit van de zorg vind ik ook geen argument, gezien het feit dat 

er niets is geïnvesteerd in permanente uitbreiding daarvan er zelfs geen inspanning is verricht 

daartoe.  

In welke situatie zou het invoeren van een “gezondheidspaspoort” gerechtvaardigd zijn?  

Wat de minister van VWS heeft gezegd is dat het niet zo kan zijn dat mensen die niet 

gevaccineerd zijn de vrijheid van anderen kunnen beperken. Ik vind dat omgekeerde logica. Ik 

heb de overheid niet gevraagd om gevaccineerde mensen hun vrijheid af te nemen. Mensen 

die niet gevaccineerd zijn hebben de overheid niet gevraagd om hen te beschermen.  

In het geval dat er een besmettelijke ziekte zou heersen die zeer dodelijk was, zou het 

gerechtvaardigd zijn om bepaalde grondrechten ten aanzien van de gehele bevolking te 

beperken.  

Kunt u vertellen wat uw drive is om te doen wat u doet? 

Mijn drive is intrinsiek. Ik heb zelf twee kleine kinderen en ik wil niet dat ze opgroeien in een 

wereld waarin dergelijke discriminatie plaatsvindt. Na mijn brief aan Minister President Rutte 

heb ik veel reacties gekregen van andere juristen. Ik merkte dat zij op individueel niveau vrij 

terughoudend waren. Mensen werden immers vrijwel meteen weggezet als gek of het wordt 

ontkend dat zij jurist zijn. Ik heb een vijftigtal juristen gesproken en gevraagd of zij mee wilden 

werken aan de verklaring die inmiddels op onze website staat. Daarna hebben wij 

hieromheen een organisatie opgezet. 

Ik vind het belangrijk dat mensen zich kunnen uitspreken op onze website.  

Wat is een totalitaire staat en waarom vindt u dat we daar naartoe afdrijven? 

In een totalitaire staat dringt het ingrijpen van de overheid door tot in de haarvaten van de 

samenleving. Op dit moment wordt er geëist dat men iets doet om gebruik te kunnen maken 

van hun grondrechten (de minimale waarborg om een menswaardig bestaan te kunnen 

hebben). Daar moeten we niet naartoe willen. Dit ingrijpen dringt door tot in alle aspecten 

van de samenleving, want dit onderwerp speelt ook tussen familie en vrienden. Wat de 

overheid in feite van mensen vraagt is om de rug toe te keren aan ongevaccineerde familie en 

vrienden.  

We zijn nu een grens overgegaan. Er wordt gezegd: “als u uw grondrechten wilt benutten, 

zult u daarvoor eerst iets moeten doen.” Daarmee is een grens overschreden. Als de overheid  

daartoe in staat is en daar zo lichtzinnig mee omgaat, waarom zou zij dit dan niet voor andere 

doeleinden willen inzetten? Het huidige beleid wordt gemaakt op basis van statistieken en 

modellen. Naar mijn mening zou dit moeten gebeuren op basis van menselijkheid.  



Klassieke grondrechten behoeden het individu tegen overheidsingrijpen. De mens is in feite 

vrij om te doen en te laten wat hij wil.  

Minister de Jonge zegt dat ongevaccineerden de vrijheid van gevaccineerden beperken. Wat 

vindt u daarvan? 

Ik kan geen enkel argument bedenken waarom dat het geval zou zijn. Dan zouden we dit ook 

bij de griep moeten gaan doen en bij rhinovirussen etc. De vrijheid van gevaccineerden wordt 

niet beperkt door mijn keuze om niet te vaccineren.  

Heeft u enige verklaring voor het feit dat we zo weinig horen vanuit de rechterlijke macht over 

het feit dat we afdrijven van de democratische rechtsstaat? 

Ik vind niet dat we dit de rechterlijke macht moeten verwijten. De rechterlijke macht is ook 

met handen gebonden. Zij behoort onpartijdig te zijn. Op het moment dat zij buiten de 

procesgang om een mening uiten over een politiek besluit, kan dat als partijdigheid 

geïnterpreteerd worden. Bovendien kunnen zij niet toetsen aan de Grondwet. 

Waarom is de zaak van Maes Law kansrijker dan andere zaken die zijn aangespannen tegen 

de coronamaatregelen? 

Bij andere maatregelen werd er geen onderscheid gemaakt tussen mensen. De maatregelen 

golden voor iedereen op dezelfde manier. Bij de coronapas wordt er onderscheid gemaakt. 

Dat is een directe schending van artikel 1 van de grondwet, artikel 14 van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 26 van het Internationaal Verdrag Inzake 

Burgerlijke en Politieke Rechten. Zowel in de Nederlandse Grondwet als in deze verdragen 

staan bepalingen dat mensen niet gediscrimineerd mogen worden en in alle gevallen gelijk 

behandeld dienen te worden. Het verschil is dat een Nederlandse rechter wel aan deze 

verdragen mag toetsen, maar niet aan onze eigen Grondwet (in artikel 120 van diezelfde 

Grondwet staat dit). Nederland is het enige EU land waar dat niet kan. Ik refereer aan een 

gerechtelijke uitspraak in Spanje waarbij de zogenoemde green pass wel van tafel is geveegd. 

U heeft onlangs een verklaring gepubliceerd op uw website. Waar ging die over? 

Wij als juristen zeggen dat er een te grote inbreuk wordt gemaakt op onze grondrechten 

(demonstratierecht, recht op vrij bewegen, onaantastbaarheid van het lichaam etc). Wij 

vinden dat de Grondwet herijkt zou moeten worden. Wij geven ook aan dat wij een 

constitutioneel hof zouden willen waar wetten getoetst kunnen worden aan de Grondwet.  

Het menselijk lichaam is de basis van ons bestaan. Daar moet een overheid ten alle tijden van 

af blijven.  

Ik vind het belangrijk te benadrukken dat wij ons bevinden op een hellend vlak. Wij moeten 

goed opletten en niet zomaar voor lief nemen dat de overheid inbreuk maakt op onze 

grondrechten. Als men dat al doet, moet het wel echt nodig zijn. Je kan je afvragen of daar 

geen tweederde meerderheid voor nodig zou moeten zijn van de Tweede Kamer.  

Kunt u omschrijven wat het gevaar is van de coronapas? 

Waarom zou de overheid dit nu niet ieder jaar kunnen gaan doen, met bijvoorbeeld de 

griepprik? Als dit een effectief middel zou zijn tegen de overbelasting van de zorg, zou dat ook 

als argument gebruikt kunnen worden om mensen van meer plaatsen uit te sluiten dan alleen 

de horeca. Er kan druk worden gezet op mensen om dingen te doen die de staat van hen wil 



alvorens ze bepaalde dingen mogen doen. Daarmee gaan we naar een social credit systeem 

zoals dit al bestaat in China en daar moeten we niet naartoe willen.  

Het koppelen van een mens aan een QR code vind ik een zeer slecht idee. Een mens is geen 

code en geen algoritme. Ik denk niet dat we alles zouden moeten automatiseren dat we met 

ons leven doen en daarvoor verantwoording afleggen aan de staat. Dan gaat men naar een 

totalitaire staat. 

Ik wil ook nog opmerken dat China, of het virus nu wel of niet afkomstig is uit een lab, de 

coronacrisis lijkt te gebruiken om geopolitiek terrein te winnen. Daardoor komen steeds meer 

landen onder de invloedssfeer van China. China is geen vrij land, en ik vind dat we ons met 

hand en tand zouden moeten verzetten tegen bepaalde zaken die daar gebruikelijk zijn.  
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