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Experts sceptisch over Oostenrijkse plannen om lockdown

Ziekenhuizen
weer voller
ZEIST • Het totale
aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen bedroeg zondag 748. Dat
zijn er 45 meer dan
zaterdag. Daarvan
lagen er 185 patiënten
op de intensive care;
6 meer dan zaterdag.
Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen liggen inmiddels 563 Covid-patiënten. Dat is volgens
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)
een stijging van 39
ten opzichte van
zaterdag.
Op de verpleegafdelingen werden 88
nieuwe patiënten
opgenomen; zaterdag
waren dat er 101.
Het aantal nieuwe
opnames op de ic
betrof 17, dat zijn er 2
meer dan de instroom op zaterdag.

’Dit is niet
de manier’

door Niels Kalkman

AMSTERDAM • In Oostenrijk liggen er plannen op
de plank voor een nieuwe
coronalockdown, maar
alleen voor ongevaccineerden. Hoe wenselijk is
zo’n tweedeling, en heeft
het wel zin?
Zo’n 62 procent van Oostenrijk is volledig gevaccineerd en dat aantal loopt
nauwelijks meer op. Omdat
het Alpenland ziet dat het in
de ziekenhuizen drukker
wordt – vooral met ongevaccineerden – wordt overwogen om vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen
voor die groep. Volgens Oostenrijkse media zouden zij
gedwongen kunnen gaan
worden met verplicht thuisblijven of alleen voor essentiële zaken, zoals supermarkt en arts, de deur uit te
mogen.
Maar werkt dat? „Nee”,
zegt viroloog Marc Van
Ranst van de KU Leuven
stellig. „In theorie wel. Want

dan worden mensen niet
blootgesteld. Maar in de
praktijk werkt dat alleen als
je voordeuren dichtspijkert.
En dat ga je niet doen.”
Hij noemt het voornemen
van Oostenrijk ’een heel onelegante manier’ om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. „En koren op de molen
van antivaxxers. Die zullen
zeggen ’zie je wel’ en dat
werkt averechts.
Ik
ben
een
groot voorstander van
vaccineren,
maar ik ben
ook een democraat en
dit is niet de manier.”
„Het lijkt me ingewikkeld”, vertelt medisch ethicus Marcel Verweij over de
ethiek van het plan. „Je zou
in theorie net zo goed een algemene
vaccinatieplicht
kunnen instellen dan zo’n
omweg te nemen.”
Hij legt ook uit dat de
’handhaafbaarheid heel in-

gewikkeld ligt’. „Je kunt van
een afstandje niet zien wie
wel en niet gevaccineerd is.
Moet je dan op straat iedereen controleren? Daar hebben de gevaccineerden net
zoveel last van.”
Verweij vindt dat zo’n specifieke ongevaccineerdenlockdown ’echt een uiterst
middel moet zijn’. „Ik vind
het geen handige aanpak, en
je zou zoiets
pas
moeten
doen als alle andere
middelen
om de vaccinatiegraad op te
krikken uitgeput zijn.”
Geen andere Europese
landen overwegen een ongevaccineerdenlockdown.
Veel landen werken wel met
een coronapas, maar daar is
het altijd nog mogelijk om
met een negatieve test of
een
genezingsverklaring
alsnog ’mee te doen’.
„Uiteindelijk zal je draag-
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voor antivaxxers in te voeren
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Marc Van Ranst: „Je gaat voordeuren niet dichtspijkeren.”

Marcel Verweij: „Het lijkt me
een ingewikkeld plan.”

’Zou lastig
zijn in
Nederland’

vlak vinden voor zo’n Oostenrijks plan, als het alternatief een volledige lockdown is”, vertelt Verweij.
„Mensen die wél zijn gevaccineerd en zich aan alle
maatregelen houden, willen
ook niet dan hún vrijheid
wordt beperkt door niet-gevaccineerden in de zorg.”
Maar, denkt ook de me-

disch ethicus: „Het zou in
Nederland lastig zijn, en je
zou eerst ál het andere geprobeerd moeten hebben.
Je zou mensen kunnen belonen, en dat zie je op sommige plekken al gebeuren.”
Hij doelt daarmee op een
vergoeding voor het halen
van de prik. „In Nederland
vinden we dat wat onkies,

want het vaccin wordt al gezien als een beloning.” Hij
denkt dan bijvoorbeeld aan
bonnen die kunnen worden
uitgegeven bij lokale winkels. „Dat moet je natuurlijk
niet in Wassenaar doen,
maar in achterstandswijken, waar de vaccinatiegraad laag ligt door onwetendheid of desinformatie,

De Oostenrijkse regering wijst
de bevolking voortdurend op
het belang van vaccineren.
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zou zoiets kunnen werken.”
Het is er een voorbeeld
van, zo noemt Verweij het:
„Een positieve maatregel.
Er zijn best wat ideetjes om
de vaccinatiegraad om hoog

te krijgen, die niet tot een
nieuwe lockdown zullen leiden.”
Ook Van Ranst ziet in Nederland of België niet snel
een situatie ontstaan waarin uitsluitend ongevaccineerden maatregelen aan
de broek krijgen. „Je kunt
het wel erg en vervelend
vinden dat de overbezetting
in de zorg komt door mensen die zich niet laten vaccineren, maar dit ga je nooit
hier kunnen doen. En ik
hoop ook dat het enkel retoriek is.”

Discussie over polsbandjes:
’Ontzettend fraudegevoelig’
Van een onzer verslaggevers
UTRECHT • In verreweg
de meeste grote steden
wordt in uitgaansgebieden gewerkt met coronapolsbandjes. Niet meer
aan de deur van de kroeg
een QR-code laten zien,
maar op een centraal
uitgiftepunt bewijzen
dat je gevaccineerd,
getest of genezen bent
en dan met een bandje
de kroeg in: dat is in
ieder geval de bedoeling.
Het is een drukte van jewelste op de Utrechtse
Neude. De 16-jarigen Lucy,
Femke en Giulia wonen in
de buurt en hebben een
polsbandje gehaald. „Ze
zeiden dat het handig
was”, vertelt Femke. De
drie hebben zich laten vaccineren, ondanks hun jonge leeftijd. Lucy: „Als je anderen ermee kunt beschermen, waarom niet?”
Bij cafe ’t Neutje staat
uitsmijter Geer voor de
deur. Hij vindt het wel
makkelijk. „Het scheelt
toch weer werk om niet te
hoeven scannen. Iedereen
met een bandje is daar gecontroleerd”, wijst hij naar
het uitgiftepunt van de
polsbandjes op het plein.
Volgens een collega, die
bij Ubica voor de deur
staat, verschilt het erg per
type horeca-gelegenheid.
„Wij zijn meer een restaurant én kroeg”, legt ze uit.

I

Aan het werk met
behoud uitkering

n Tilburg zijn ze begonnen met een
interessant experiment: iedereen met
een bijstandsuitkering mag een halfjaar op proef gaan samenwonen zonder dat het invloed heeft op hun uitkering. Nu is het nog zo dat wanneer iemand met een bijstandsuitkering gaat
samenwonen met een ander die ook een
bijstandsuitkering heeft, ze beiden gekort
worden. En wanneer iemand met een
bijstandsuitkering gaat samenwonen of
een duurzame relatie krijgt met iemand
met een inkomen, dan verliest hij of zij de
bijstandsuitkering.
Veel bijstandsgerechtigden zijn zelfs
bang om betrapt te worden door een opsporingsambtenaar als ze een paar nachten bij iemand blijven slapen, omdat ook
in dat geval hun bijstandsuitkering stopgezet kan worden en ze daarnaast ook nog
een fikse boete riskeren omdat ze informatie achtergehouden
hebben. Te veel stress.
Sommige bijstandsgerechtigden zouden daarom niet
eens aan een liefdesrelatie
beginnen en liever alleen
blijven.
Wethouder Esmah Lahlah van Tilburg vond dat
niet te verkroppen en begint daarom met dit experiment zodat de bijstandsgerechtigden in haar gemeente zonder financieel gestraft te worden, een halfjaar
op proef kunnen gaan samenwonen.
Ik juich de actie van wethouder Lahlah
van harte toe; niet alleen vanwege de liefde maar vooral vanwege de woonruimte
die dit oplevert. Zelfs al zou door dit experiment slechts tien procent van de bijna
7000 bijstandsgerechtigden in Tilburg
besluiten om te gaan samenwonen, dan
zou dat zevenhonderd woningen opleveren, waardoor starters in die gemeente
weer gemakkelijker aan een betaalbare
huurwoning kunnen komen.
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„Mensen zitten hier gauw
een hele avond. Ik denk dat
twee op de tien mensen
zo’n bandje hebben.”
Een groep jongens uit
Schagen haalt een bandje
op bij de containerbalie op
de Neude. Aangezien de
horeca nog steeds om
twaalf uur sluit, hebben ze
om negen uur ’s avonds nog
maar drie uur de tijd.
„Geen idee waar dit dan
ook voor nodig is”, lacht er
één. „We kunnen toch niet
acht kroegen langs.”

Verspilling

Achteraf blijkt het ook
verspilling van zuivere
drinktijd: het bandje wordt
niet geaccepteerd bij ’t
Pakhuis. „Ik vind het verspilling van geld”, vertelt
de eigenaar van het café in
hartje Utrecht. „Er zijn
daar zeker zes mensen aan
het werk om die bandjes

uit te delen. Terwijl aan
ons is meegedeeld dat we
alsnog zelf verantwoordelijk zijn dat er goed is gecontroleerd dat de mensen
die binnen zijn een coronatoegangsbewijs
hebben.
We moeten daar dus maar
op vertrouwen.”
Daarnaast wijst hij op de
papieren bandjes. „Ontzettend fraudegevoelig. Het is
een kleine extra moeite om
gewoon aan de deur de QRcode te controleren. Ik ga
het risico niet lopen om
straks dicht te moeten.”
Fabian (25), Daphne (24)
en Bas (23) komen uit Den
Bosch. „Daar vroegen 17-jarige meisjes of we zo’n
bandje voor ze konden halen.” Fabian heeft het niet
gedaan, ook niet als ze geld
hadden geboden. „Daar
ben ik echt te principieel
voor. Maar niet iedereen is
dat. Dat is wel een risico.”

Stabiel inkomen

Als je begint met werken, heb je ook
vaak nog geen stabiel inkomen, waardoor
je te maken krijgt met ons ingewikkelde
circus van toeslagen, regelingen en heffingen. Toeslagen en regelingen veranderen
en als je niet alles op tijd doorgeeft of als
de Belastingdienst niet adequaat reageert,
dan zit je meteen met de gebakken peren
met naheffingen, boetes en
terugvorderingen met alle
bijkomende kosten. Veel
bijstandsgerechtigden
haken af bij deze financiële
ellende en houden de situatie liever zoals hij is; met
een bijstandsuitkering
weten ze wat ze krijgen en
dan maar geen betaalde
baan.
Onze bureaucratie en
ingewikkelde systemen dempen de ambitie en houden mensen weg bij een betaalde baan. Dat is niet goed, zeker niet met
de krappe arbeidsmarkt van dit moment.
Dus misschien is dit experiment waarbij
je nog een halfjaar je bijstandsuitkering
houdt, mits je een fulltime betaalde baan
neemt, precies het goede duwtje in de rug.
Je bijstandsuitkering die nog even doorloopt is dan het financiële stootkussen
voor de onverwachte kosten en om de
fluctuaties in je toeslagen op te vangen.
Het lijkt me het experiment waard, niet
alleen vanwege het arbeidspotentieel,
maar ik denk dat het ook om een andere
reden waard is om dit experiment een
kans te geven, namelijk weer onze woningmarkt. Als een deel van de bijstandsgerechtigden besluit om te gaan werken,
levert dat namelijk ook weer woningen op.
Want kijk, in ons land werken ruim
700.000, voornamelijk Poolse, arbeidsmigranten, die ook allemaal gehuisvest moeten worden. Daarnaast hebben meer dan
400.000 mensen een bijstandsuitkering.

Experiment
in Tilburg
uitbreiden

Betaalde baan

De 16-jarigen Lucy, Femke en Giulia zijn blij met hun polsbandje.

tien! De financiële problemen ontstaan
bijvoorbeeld doordat de gemeente hun
uitkering alvast stopzet, terwijl ze de eerste maand nog niet hun hele salaris ontvangen. Iemand die geen buffer heeft,
komt dan in de knoop met betalingen en
krijgt te maken met incassokosten en alle
ellende van dien.
Vaak zijn er ook kosten aan een baan
verbonden zoals aanschaffen van bedrijfskleding of reiskosten.

Ik zou het experiment in Tilburg trouwens graag willen uitbreiden: niet alleen
een halfjaar lang het behoud van bijstandsuitkering als je gaat samenwonen,
maar óók een halfjaar lang behoud van
bijstandsuitkering voor iedereen die vanuit de bijstand naar een fulltime betaalde
baan gaat.
Uit een recent onderzoek in opdracht
van de Landelijke Cliëntenraad (LCR),
blijkt namelijk dat zes op de tien mensen
die vanuit de bijstand gaan werken, in de
financiële problemen komen. Zes op de
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Motivatie

Natuurlijk zullen niet alle bijstandsgerechtigden het werk van een deel van de
arbeidsmigranten willen of kunnen doen,
maar ik weet zeker dat we met wat moeite
en inzet een flink deel zouden kunnen
vervangen. Stel dat het halfjaar behoud
van de bijstandsuitkering voor veel bijstandsgerechtigden de motivatie is om het
vak van schilder of stukadoor onder de
knie te krijgen en zo een betaalde baan te
krijgen? Of aan de slag kan in de horeca
waar ze schreeuwen om mensen. Stel je
voor dat het werkt? Stel dat landelijk twintig procent van de bijstandsgerechtigden
zouden gaan samenwonen en nog eens
dertig procent een fulltime betaalde baan
zou vinden. Dat scheelt zomaar 200.000
woningen die vrijkomen en niet gebouwd
hoeven te worden.
Dus kom op, gemeenten. Het is een prijzig experiment, maar goedkoper dan levenslange bijstandsuitkeringen. En áls het
slaagt, hebben we een fantastische stap
gezet op zowel de arbeids- als op de woningmarkt. Fijn voor al die starters in
jullie gemeenten die eindelijk een betaalbare woning kunnen huren.

