Motie nr.
Van

Marcus Rolloos

Onderwerp

Niet handhaven van corona toegangspas

Aangenomen met

….. Stemmen voor en …..tegen

Verworpen met

….. Stemmen voor en …..tegen

Motie

De raad van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op 23 september 2021;
Constaterende dat:
- De rijksoverheid de coronatoegangspas (verder CTP) invoert per 25 september 2021;
- De CTP onderscheid maakt tussen mensen;
- De grondwet in artikel 1 en BUPO in art 26 verbieden om onderscheid te maken tussen mensen in
gelijke gevallen;
- Inmiddels gebleken is dat ongevaccineerde mensen een (ogenschijnlijk) geldige QR-code op hun
telefoon kunnen tonen;
- Daarmee de facto een onderscheid komt te ontstaan tussen mensen in gelijke gevallen;
- Het beginsel van Habeas Corpus wordt beschermd door art 5 EVRM, art 9 BUPO en art 6 Europees
Handvest
- De lichamelijke integriteit wordt beschermd door art. 11 van de Grondwet en art. 3 Europees
Handvest;
- Het recht op verwezenlijking van economische, sociale en culturele rechten beschermd wordt door art.
4 IVRK, art. 22 lid 3 van de Grondwet, art. 16 ESH wat betreft volwassenen en art. 17 ESH wat betreft
kinderen;
- Het recht van vrijheid van beroep en het recht te werken, alsmede vrijheid van ondernemerschap
worden beschermd door onder andere artt. 15 en 16 Europees Handvest alsmede art. 23 Grondwet
alsmede artt 9 en 10 ESH en dit dus ook geldt voor de horeca;
- De CTP hierop een inbreuk maakt;
- Deze inbreuk de proportionaliteit en subsidiariteit ontbeert;
- In Oegstgeest tussen maart 2020 en september 2021 slechts 0,1% van de inwoners in het ziekenhuis
zijn beland met corona (bron: RIVM)
- Mensen met een CTP zeer ziek en besmettelijk kunnen zijn van een andere ziekte en deze CTP niets
zegt over hun gezondheid in het algemeen omdat de CTP alleen weergeeft, dat men gevaccineerd is
tegen corona;
Overwegende dat:
- Het college de eed c.q. de belofte heeft afgelegd op het naleven van de Grondwet;
- Door twee advocaten een kort geding aanhangig is gemaakt waarin de geldigheid van de CTP wordt
betwist en welk kort geding dinsdag 28 september wordt besproken door de rechter;

-

Het niet de bedoeling kan zijn dat horecaondernemers of andere burgers in de plaats treden of een
verlengstuk worden van de politie;

Draagt het college op:
De CoronaToegangsPas niet te handhaven totdat voor de rechter onherroepelijk is komen vast te staan, dat de
wettelijke basis voor de CTP aanwezig en onbetwist is.
En gaat over tot de orde van de dag.
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