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1. Inleiding en probleemstelling 
Sinds maart 2020 wordt de wereld beheerst door de uitbraak van een pandemie, veroorzaakt door 
COVID-19. Een pandemie is de uitbraak van een infectieziekte die zich uitstrekt over verschillende 
continenten, zoals eerder de pest in de middeleeuwen en aids in de 20e eeuw.1 In tegenstelling tot de 
vorige pandemieën, zijn er voor COVID-19 in zeer korte tijd meerdere effectieve vaccins ontwikkeld. 
Toch wil lang niet iedereen zich laten vaccineren. Dat vaccinatiebereidheid niet meer vanzelfsprekend 
is, is niet nieuw. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet in veel landen een toegenomen 
aarzeling voor vaccinaties, en de effecten van een dalende vaccinatiegraad zijn in heel Europa 
zichtbaar. 2 Sinds 2018 zijn er in 48 Europese landen uitbraken van mazelen geweest waarbij ruim 
100.000 mensen besmet raakten. Hiervan moest 60% worden opgenomen in het ziekenhuis, terwijl er 
meer dan 90 mensen, vooral jonge kinderen, overleden.3 De vaccinatieprogramma’s zijn slachtoffer 
geworden van hun eigen succes. De meeste jonge ouders zullen zich niet meer realiseren wat de 
complicaties zijn van de ziektes waartegen zij hun kinderen laten vaccineren. Denk aan blindheid door 
mazelen, verlamming door polio of een verstandelijke beperking door rodehond tijdens de 
zwangerschap.4 
 
1.1 Vaccinatie in Nederland 
Om goed beschermd te zijn tegen infectieziekten heeft een land volgens de WHO-norm een 
vaccinatiegraad van 95% nodig. Nederland haalde deze WHO-norm met het 
Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen altijd ruimschoots, maar sinds 2016 niet meer.5 Een 
belangrijke oorzaak van deze dalende vaccinatiegraad lijkt de opkomst van een anti-
vaccinatiebeweging. De leden van deze ‘nieuwe’ groep weigeren vaccinatie dikwijls op grond van een 
bepaald soort antroposofische levensovertuiging. Zij geloven bijvoorbeeld dat het doorlopen van de 
mazelen goed is voor kinderen en dat vaccinatie de natuurlijke ontwikkeling verstoort.6 De mondige 
anti-vaccinatiebeweging probeert via sociale media heel nadrukkelijk anderen te overtuigen zich niet 
te laten vaccineren, waardoor er een reëel risico is dat de groep vaccinatieweigeraars steeds groter 
wordt.7 Dit vormt een bedreiging voor de volksgezondheid: door de dalende vaccinatiegraad stijgt de 
kans op nieuwe epidemieën van infectieziektes. 
 
Naast de heersende COVID-19-pandemie zijn er in Nederland regelmatig uitbraken van andere 
infectieziekten te zien. In veel gevallen bleven deze epidemieën beperkt tot de religieuze gemeenten in 
de Biblebelt (het gebied van Zeeland tot het noorden van Overijssel met een hoge concentratie streng-
christelijke kerken). In deze gemeenten wordt vaccinatie van kinderen geweigerd vanwege de 
religieuze overtuiging dat de mens niet mag ingrijpen in de voorzienigheid Gods. Vanwege de 
clustering van niet-gevaccineerden in deze gemeenten verspreiden infectieziekten zich hier 

 
1 Dute 1994, p. 14.  
2 ‘Vaccine hesitancy: A growing challenge for immunization programmes’, who.int, 18 augustus 2015. De WHO 
rapporteert dat het weigeren van vaccins een nieuwe uitdaging is bij de bestrijding van infectieziekten. Dit 
terwijl er jaarlijks 1,5 miljoen kinderen sterven aan infectieziekten vanwege een gebrek aan beschikbare vaccins.  
3 Pierik & Verweij, NJB 2020/492. 
4 ‘Europees vaccinatie-informatieportaal’, vaccination-info.eu/nl/vaccinatie; Heemstra-Borst, NRC 13 januari 
2017. 
5 Kamerstukken  II 2018/19, 32793, nr. 338, p. 2.  
6 R.H.M. Pierik en M.F. Verweij, ‘De ongemakkelijke realiteit van de antivaccinatie-beweging’, 
stukroodvlees.nl 5 augustus 2017; Keulemans, Volkskrant 25 oktober 2018. 
7 Naast Twitter en Facebook hebben zij ook eigen websites zoals NVKP.nl, of specifiek voor COVID-19 
artsencollectief.nl of stichtingvaccinvrij.nl. Mensen die twijfelen over vaccinaties vallen makkelijk in een rabbit 
hole van filmpjes en artikelen over de gevaren en nadelen van vaccinatie, omdat het algoritme van het platform 
ziet dat de gebruiker daar geïnteresseerd in is. Zo laat de Wall Street Journal zien dat het algoritme van TikTok 
binnen 2 uur weet wat de interesses zijn van nieuwe gebruikers en dat 90 tot 95% van de content hierop 
aangepast wordt. Kijk hier het filmpje van de WSJ: https://www.wsj.com/video/series/inside-tiktoks-highly-
secretive-algorithm/investigation-how-tiktok-algorithm-figures-out-your-deepest-desires/6C0C2040-FF25-4827-
8528-2BD6612E3796 .  
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gemakkelijk. Zo waren er in 1971, 1978 en in 1992 nog uitbraken van polio (kinderverlamming), wat 
geresulteerd heeft in bijna 200 polio-slachtoffers.8 Ook na deze ernstige uitbraken bleef vaccinatie 
vrijwillig in Nederland. Het resultaat van dit vrijwillige vaccinatiebeleid is dat uitbraken van 
infectieziekten als mazelen, rode rond en de bof in de Biblebelt tot op de dag van vandaag regelmatig 
voorkomen.9 Ook als de landelijke vaccinatiegraad in Nederland voldoet aan de WHO-norm van 95%, 
blijft de dekkingsgraad in deze religieuze regio’s beduidend lager. De WHO blijft deze gemeenten als 
een risicogebied voor polio-epidemieën zien.10 Dit is op zijn minst opmerkelijk als men beseft dat er in 
de hele wereld nog slechts twee brandhaarden zijn waar polio vrij spel heeft: Pakistan en 
Afghanistan.11 Als een vluchteling uit Afghanistan in contact komt met iemand uit de Biblebelt, kan 
polio zich gemakkelijk weer in razend tempo door deze regio verspreiden. Anders dan bij het COVID-
19 vaccin waarbij volwassenen de keuze voor zichzelf kunnen maken, zijn kinderen voor de 
vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma tegen polio, mazelen, kinkhoest etc. afhankelijk van een 
ander (hun ouders of de overheid) om deze keuze voor hen te maken. Omdat de overheid een 
belangrijke taak heeft in de bescherming van kinderen (soms tegen het gedrag van hun ouders) zal 
mijn onderzoek zich richten op de kindervaccinaties.  
 
1.2 Infectieziektebestrijding door de overheid 
Tot het begin van de twintigste eeuw vormden infectieziekten de belangrijkste doodsoorzaak in de 
Westerse wereld.12 De bestrijding van infectieziekten wordt al geruime tijd als overheidstaak 
beschouwd omdat infectieziekten impact hebben op de economie en de maatschappij als geheel.13 De 
pestpandemie van 1347 (ook wel de Zwarte Dood genoemd) zorgde voor handelsbelemmeringen, 
hongersnood en enorme sterfte van een groot deel van de beroepsbevolking.14 Deze maatschappelijke 
ontwrichting noodzaakte de overheid om infectieziekten te gaan bestrijden. In die tijd is de basis 
gelegd voor overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van infectieziekten zoals quarantaine en 
isolatie.15 Om nieuwe uitbraken van de pest te voorkomen, werd in de vijftiende eeuw een systeem van 
gezondheidsdocumenten ingevoerd: voor toegang tot de havens moesten handelsschepen een 
gezondheidsverklaring afleggen dat hun lading afkomstig was uit een gebied waar geen pest heerste. 
Ook reizigers hadden een gezondheidsdocument nodig met een verklaring dat zij uit een niet-besmet 
gebied kwamen. Dit zou men toch de corona-pas avant la lettre kunnen noemen.16 
 
Door de ontwikkeling van vaccins, slaagde de overheid er niet alleen in om infectieziekten te 
bestrijden, maar ook om ze te voorkomen. Er bestaat Europese consensus dat vaccinatie een 
succesvolle gezondheidsinterventie is en dat staten moeten streven naar een hoge vaccinatiegraad. Om 
een hoge vaccinatiegraad te garanderen is vaccinatie voor bepaalde infectieziekten zoals polio in elf 
Europese landen (België̈, Bulgarije, Kroatië̈, Tsjechië̈, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië̈, 
Letland, Polen en Slowakije) al geruime tijd verplicht voor toegang tot kinderopvang en scholen, vaak 
in combinatie met een boete. Duitsland heeft in 2020 besloten het mazelen-vaccin verplicht te stellen 
voor toegang tot kinderopvang en school, op straffe van boetes tot 2500 euro.17 Hoewel het invoeren 
van een dergelijke vaccinatieplicht in Nederland een aantal keer ter discussie is gesteld, is een 
vaccinatieplicht uiteindelijk nooit ingevoerd.18  
 

 
8 Maas 1988, p. 135. 
9 ‘DKTP-vaccinaties per gemeente. DKTP-vaccinaties verslagjaar 2021’, volksgezondheidenzorg.info.  
10 ‘Andere Tijden: Polio in Staphorst’, VPRO, NPO1 3 november 2007 (afl. 340). 
11 ‘Wild Polio Eliminated in Africa: A Giant Step Closer to Eradication’, unicefusa.org.  
12 Dute 1994, p. 25.  
13 Vlemminx & Passchier 2020, p. 3.  
14 Dute 1994, p. 33. 
15 De maatregelen van toen lijken op de maatregelen van nu, weliswaar toen in iets minder beschaafde vorm 
uitgevoerd. Men kon bijvoorbeeld de doodstraf krijgen voor overtreding van de quarantaineplicht. Daarnaast 
moesten besmette mensen en hun kinderen met een witte stok over straat om herkenbaar te zijn als (potentiele) 
‘pestlijder’  
16 Dute 1994, p. 32. 
17 Maatregelen om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen 2019, p. 12.  
18 Dute 1994, p. 258. 



 4 

Onze minister van Volksgezondheid liet onlangs nog weten geen vaccinatieplicht in te willen voeren, 
omdat keuzevrijheid volgens hem een grondrecht is.19 Het EHRM weegt de grondrechten anders dan 
onze minister. In april 2021 besliste het Hof in een zaak tegen Tsjechië dat een vaccinatieplicht voor 
toegang tot de kleuterschool in combinatie met een bestuurlijke boete niet in strijd is met het recht op 
privéleven uit artikel 8 EVRM. Het Hof oordeelde vrijwel unaniem dat individuele belangen soms 
moeten wijken ter bescherming van de volksgezondheid en beschouwt een vaccinatieplicht als 
uitdrukking van sociale solidariteit. Het recht op leven en het recht op gezondheid vragen ook om 
actief overheidshandelen ter bescherming daarvan. Het Hof wijst hierbij specifiek op artikel 3 van het 
Kinderrechtenverdrag waarin is vastgelegd dat het belang van het kind altijd de primaire overweging 
moet zijn bij het nemen van maatregelen.20 Nederland heeft het Kinderrechtenverdrag geratificeerd en 
het recht op gezondheid is verankerd in de Nederlandse Grondwet. Wellicht is dit reden voor de 
minister om zijn uitspraak over een vaccinatieplicht voor kinderen te heroverwegen.  
 
1.3 Probleemstelling 
Als Nederland een wettelijke vaccinatieplicht zou overwegen komt de godsdienstvrijheid in het geding 
omdat de gereformeerde gemeenschap in de Biblebelt vaccinatie weigert op grond van een 
geloofsovertuiging. Dit is tevens de groep die het meest kwetsbaar is gebleken voor uitbraken van 
infectieziekten. Daarmee staan de godsdienstvrijheid uit artikel 6 van de Grondwet en het recht op 
gezondheid uit artikel 22 van de Grondwet, op gespannen voet met elkaar. Deze gespannenheid wordt 
vergroot door het Kinderrechtenverdrag dat van de overheid vraagt het belang van (de gezondheid 
van) het kind voorop te stellen. De vraag is dan ook of de overheid kan volstaan met een vrijwillig 
vaccinatiebeleid nu de geschiedenis uitwijst dat kinderen in de Biblebelt structureel slachtoffer zijn 
van infectieziekten, en de vaccinatiebereidheid in de rest van het land ook niet meer gegarandeerd is. 
Het is opmerkelijk dat Nederland sterk blijft vasthouden aan een vrijwillig vaccinatiebeleid terwijl een 
vaccinatieverplichting voor kinderen in veel Europese landen al vele jaren de norm is. Dit leidt tot de 
centrale vraag van dit onderzoek:  
 
In hoeverre kan de overheid een vaccinatieplicht voor kinderen invoeren als uitdrukking van het recht 
op gezondheid en is dit wenselijk?  
 
Deze vraag is opgesplitst in een aantal deelvragen, namelijk:  

1. Wat is het wettelijk kader omtrent vaccinatie en is er constitutionele ruimte voor het creëren 
van een vaccinatieverplichting?  

2. Hoeveel ruimte bieden grond- en mensenrechten voor invoering van een vaccinatieplicht voor 
kinderen? 

3. Is het, bezien vanuit de democratische rechtsstaatleer, überhaupt wenselijk om in Nederland 
een vaccinatieplicht in te voeren ter bescherming van de volksgezondheid?  
 

1.4 Afbakening en onderzoeksmethode  
Er zijn veel verschillende manieren om vaccinatie minder vrijblijvend te maken dan in Nederland het 
geval is. Een vaccinatieverplichting betekent niet dat mensen met grof geweld tegen de grond gewerkt 
worden zodat de dokter een prik in hun arm kan zetten.21 De meest realistische mogelijkheid is een 
directe vaccinatieplicht, waarbij een wettelijke verplichting voor vaccineren wordt ingevoerd en een 
strafmaatregel (een boete) wordt opgelegd als men vaccinatie weigert.22 Het is ook mogelijk om te 

 
19 Hendriks, NJB 2021/1643, afl. 23.  
20 EHRM 8 april 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113 (Vavřička e.a./Tsjechië).  
21 Een gedwongen vaccinatie is enkel mogelijk in hele uitzonderlijke gevallen bij acute noodsituaties. Hiervan is 
slechts één voorbeeld uit Amerika waar zich in 1990 een uitbraak van mazelen voordeed rond twee 
kerkgenootschappen die niet in vaccinatie geloofden. Nadat er negen kinderen uit deze gemeenschappen waren 
gestorven, besloot de rechter dat de kinderen van alle kerkleden -tegen de wil van de ouders - gevaccineerd 
moesten worden om verdere verspreiding en meer slachtoffers te voorkomen (Pierik e.a., Universiteit van 
Amsterdam 2019, p. 10). Dit is enkel mogelijk in noodsituaties en wordt verder buiten beschouwing gelaten.  
22 Gevangenisstraf als strafmaatregel is ook mogelijk, maar niet gebruikelijk. In België kan sinds 1967 
bijvoorbeeld een boete van 600 euro of een gevangenisstraf van een maand worden opgelegd aan ouders die hun 
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kiezen voor een indirecte vaccinatieplicht. In dat geval wordt aan niet-gevaccineerden de toegang 
geweigerd tot bepaalde voorzieningen, zoals kinderopvang of scholen, of wordt vaccinatie 
bijvoorbeeld als voorwaarde gesteld voor kinderbijslag.23 Dit onderzoek richt zich op de invoering van 
een directe vaccinatieplicht voor het gehele Rijksvaccinatieprogramma. Dit betekent een wettelijke 
verplichting voor het vaccineren van kinderen, met een boete voor ouders als zij dit nalaten.  
 
De vraag of de vaccinatieverplichting voor iedere afzonderlijke infectieziekte uit het 
Rijksvaccinatieprogramma te rechtvaardigen is, wordt in dit onderzoek achterwege gelaten.24 Een 
belangrijke reden om te kiezen voor een verplichting voor het hele programma, is het feit dat het 
programma uit veel combinatievaccins bestaat, waarbij één prik bescherming biedt tegen een aantal 
verschillende infectieziekten, zoals de DKTP-vaccinatie tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Het 
heeft dan weinig zin om het poliovaccin verplicht te stellen (bijvoorbeeld vanwege de besmettelijkheid 
en de ernst van de ziekte), maar het vaccin tegen tetanus niet.  
 
Aan de hand van juridische literatuur, jurisprudentie van het EHRM en filosofische literatuur wordt 
antwoord gegeven op de deelvragen en op de centrale onderzoeksvraag. In hoofdstuk twee wordt de 
Nederlandse wet- en regelgeving en de jurisprudentie omtrent vaccinatie uiteengezet, wordt het 
internationale recht op gezondheid uit artikel 12 IVESCR uitgewerkt en wordt ingegaan op de rechten 
van kinderen uit het Kinderrechtenverdrag. Hoewel het recht op gezondheid ook verankerd is in artikel 
12 VN Vrouwenverdrag, artikel 25 VN verdrag Handicap, artikel 11 van het Europees Sociaal 
Handvest en artikel 35 van het Europees Handvest van de Grondrechten, worden deze artikelen niet 
meegenomen in mijn onderzoek, omdat zij een grote overlap hebben met artikel 12 IVESCR.  
 
In hoofdstuk drie wordt onderzocht hoeveel ruimte grond- en mensenrechten bieden voor invoering 
van een vaccinatieplicht voor kinderen. Dit wordt gedaan aan de hand van juridische literatuur en 
jurisprudentie van het EHRM omtrent vaccinatieverplichtingen. Na het beantwoorden van de vraag of 
de overheid juridisch gezien een vaccinatieplicht kan invoeren, wordt vervolgens in hoofdstuk vier de 
vraag onderzocht of een dergelijke plicht vanuit de democratische rechtsstaatleer ook wenselijk is. Dit 
wordt gedaan aan de hand van de schadetheorie van John Stuart Mill en verschillende opinies uit de 
literatuur over de representatieve democratie en de reikwijdte van de democratische rechtsstaat. Tot 
slot wordt in het laatste hoofdstuk antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag in hoeverre de 
overheid een vaccinatieplicht voor kinderen kan invoeren als uitdrukking van het recht op gezondheid 
en of dit wenselijk is. 
 
 
 
 
  

 
kind niet laten vaccineren tegen polio (Pierik e.a., Universiteit van Amsterdam 2019, p. 9). De meeste landen 
kiezen echter voor een boete als strafmaatregel.  
23 Dute 1994, p. 4.  
24 In een aantal landen met een vaccinatieverplichting is dit onderscheid wel gemaakt. Zo is in Duitsland sinds 
maart 2020 enkel de mazelenvaccinatie verplicht gesteld voor toegang tot opvang en school (waarschijnlijk 
vanwege de hoge mate van besmettelijkheid). Frankrijk en Italië kozen er onlangs juist voor om het aantal 
verplichte vaccinaties te verhogen. Door het onderscheid tussen verplichte en vrijwillige vaccinaties ontstond het 
idee bij ouders dat de vrijwillige vaccinaties minder belangrijk waren (‘The law on compulsory vaccination in 
Italy: an update 2 years after the introduction’, eurosurveillance.org).  
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2. Het wettelijk kader omtrent vaccinatie  
Welke maatregelen kan onze minister treffen bij de bestrijding van infectieziekten? Kan de rechter 
ingrijpen in de keuze van ouders voor vaccinatie? Biedt de huidige wetgeving een wettelijke grondslag 
voor invoering van een vaccinatieplicht of biedt het internationale recht misschien een basis om een 
wettelijke grondslag te creëren? In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op deze vragen.  
 
2.1 Wet- en regelgeving in Nederland  
 
Geschiedenis vaccinatiebeleid  
Ter bescherming van infectieziekten biedt de overheid sinds 1957 gratis het 
Rijksvaccinatieprogramma aan. Er bestaat op dit moment geen wettelijke verplichting voor deelname 
aan dit vaccinatieprogramma. Enkel voor het vaccin tegen pokken bestond van 1823 tot 1857 een 
vaccinatieplicht.25 Kinderen moesten voor toegang tot school een bewijs van inenting laten zien, het 
zogenaamde ‘pokkenbriefje’. Onder druk van de christelijke partijen werd de verplichting afgeschaft, 
maar in 1870 toch weer ingevoerd door Thorbecke nadat een nieuwe pokkenepidemie bijna 20.000 
slachtoffers had geëist.26 Er was geen vrijstelling mogelijk voor mensen met ‘gewetensbezwaren’.27 
Deze uitzondering werd in de Inentingswet in 1939 alsnog ingevoerd, voornamelijk omdat zich 
gevallen van encephalitis (hersenontsteking) hadden voorgedaan na vaccinatie. Als ouders wilden 
afzien van vaccinatie moesten zij een verklaring afleggen waarom hun kind geen vaccinatie had 
gekregen en een gesprek voeren met de burgemeester en een geneeskundige ‘ter bespreking zijner 
verklaring’. Het doel van dit gesprek was om de bezwaren van de ouders te toetsen en de ouders goed 
te informeren over de betekenis en gevolgen van vaccinatie. Er werd dus niet lichtzinnig omgegaan 
met de keuze om niet te vaccineren. Vanwege de zeer kleine kans op een nieuwe uitbraak van een 
pokkenepidemie werd de Inentingswet in 1975 ingetrokken.28 Na de drie polio-uitbraken in de 
Biblebelt werd verplicht vaccineren in 1995 opnieuw ter discussie gesteld. De toenmalige minister van 
Volksgezondheid concludeerde dat het risico op nieuwe uitbraken van polio aanwezig bleef in deze 
regio, maar ondanks dat hield men vast aan het beleid van vrijwillige vaccinatie en bleef men inzetten 
op goede voorlichting over de voor- en nadelen van vaccinatie.29  
 
Vaccinatie bij kinderen 
Bij vaccinatie van kinderen tot twaalf jaar is toestemming van de ouders vereist.30 Als ouders hun kind 
niet laten vaccineren heeft dit geen enkele consequentie; zij hoeven dit niet te melden en er wordt geen 
gesprek gevoerd met ouders zoals tijdens de pokkenepidemie. Als beide ouders het niet eens kunnen 
worden over de beslissing om hun kind wel of niet te vaccineren, kan aan de rechter om vervangende 
toestemming worden gevraagd.31 De rechter kijkt bij de beslissing primair naar het belang van het 
kind. Uit de jurisprudentie blijkt dat deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma volgens de rechter in 
het belang van het kind is.32 Geloofsovertuiging of een antroposofische levensovertuiging van één van 

 
25 Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de overheid het besluit genomen om het opleggen van 
vaccinatieverplichtingen tijdelijk mogelijk te maken. Vanwege de oorlog was er een verhoogd gevaar op het 
uitbreken van typhus en paratyphus. Om dit doeltreffend te bestrijden had een geneeskundig inspecteur de 
bevoegdheid om in door hem aan te wijzen gemeentes een vaccinatieverplichting op te leggen (Dute 1994, p.59).  
26 Dute 1994, p. 55.  
27 Dit ging voornamelijk om weigering vanwege geloofsovertuiging.  
28 Dute 1994, p. 59. 
29 Kamerstukken  II 1995/96, 22954, nr. 4, p. 4. Het is goed te verklaren dat een beleid dat gericht is op beter 
informeren geen effect heeft op de keuze van gereformeerde ouders om niet te vaccineren. Zij betwisten 
namelijk niet dat vaccinatie werkt, maar mogen hier geen gebruik van maken volgens hun geloofsovertuiging. 
30 Artikel 7:450 eerste lid, jo. artikel 7:465 eerste lid van het BW. 
31 Artikel1:253a van het BW; Bij kinderen die onder toezicht zijn gesteld, kan de instelling waar het kind onder 
toezicht is ook om vervangende toestemming aan de rechter vragen als ouders weigeren (artikel 1:263 van het 
BW).  
32 Hof Den Haag 30 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:331; Hof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2015, 
ECLI:NL:GHARL:2015:2012; Hof Den Haag 26 januari 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL0931; Hof 
Amsterdam 31 augustus 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BO1064.  
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de ouders staat volgens het Hof Amsterdam en Hof Den Haag niet in de weg aan vaccinatie van het 
kind, gezien het belang van het kind (conform artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag) de eerste 
overweging vormt bij de beslissing van het Hof.33 Dit betekent overigens niet dat de rechter 
vervangende toestemming geeft voor iedere vaccinatie. Rechtbank Zutphen en Groningen gaven 
allebei geen vervangende toestemming voor de vaccinatie tegen Mexicaanse griep, omdat deze 
vaccinatie niet noodzakelijk geacht werd voor de gezondheid van het kind.34    
 
Kinderen tussen de 12 en 16 mogen zelf meebeslissen of zij wel of geen medische behandeling willen. 
Doek en Sponk wijzen erop dat deze mogelijkheid voor kinderen vrij uniek is in de wereld.35 Een 
recent voorbeeld is een 12-jarige jongen die de kinderrechter om vervangende toestemming heeft 
gevraagd voor vaccinatie tegen corona. De jongen wilde zich graag laten vaccineren om nog tijd te 
kunnen doorbrengen met zijn oma, die niet meer lang te leven heeft, maar hij kreeg hiervoor geen 
toestemming van zijn vader. De rechter heeft het belang van de minderjarige vooropgesteld en 
vervangende toestemming gegeven.36 Strikt genomen had de rechter geen vervangende toestemming 
hoeven geven, maar was de weloverwogen keuze van de minderjarige voldoende geweest. Dit blijkt 
uit een oordeel van het Hof Amsterdam in de zaak van een 15-jarige Jehova’s getuige die een 
bloedtransfusie weigerde. Gezien het weigeren van een bloedtransfusie levensbedreigend is, is 
duidelijk dat deze beslissing niet in het belang van het kind is. Echter, omdat via deskundig onderzoek 
was vastgesteld dat het kind in staat was om de gevolgen van zijn beslissing te overzien moest het 
recht op lichamelijke integriteit van de 15-jarige Jehova’s getuige prevaleren, aldus het Hof.37 Het 
uitgangspunt van de wetgever is dat kinderen van deze leeftijd in staat zijn om een redelijke afweging 
van hun belangen te maken. Als dat het geval is, is vervangende toestemming van de rechter geen 
optie. De wens van het kind moet dan gerespecteerd worden.38  
 
Maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid 
Bij de wijziging in 1983 zijn sociale grondrechten toegevoegd aan onze Grondwet. Een van deze 
sociale grondrechten is het recht op gezondheid. Dit is vastgelegd in artikel 22, eerste lid, van de 
Grondwet waarin staat dat de overheid maatregelen treft ter bevordering van de volksgezondheid. Dit 
grondrecht is duidelijk geformuleerd als een opdracht voor de overheid. Er is gekozen voor de term 
bevordering om de verantwoordelijkheid van de overheid te verruimen. Uit de parlementaire 
geschiedenis blijkt dat de bevordering van de volksgezondheid ook de bescherming ervan omvat. Het 
voorbeeld dat hierbij gegeven wordt, is het tegengaan van besmettingsgevaar door te zorgen voor 
deugdelijk drinkwater en vaccinatie van de bevolking.39 Hiermee gaf de wetgever gehoor aan de 
hedendaagse opvatting dat de taak van de overheid breder is dan enkel het stellen van formele 
vrijheden.40 Het grondrecht omvat echter geen duidelijke verplichtingen waar men als individu 
aanspraak op kan maken.41 

 
33 Hof Amsterdam 31 augustus 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BO1064; Hof Den Haag 26 januari 2010, 
ECLI:NL:GHSGR:2010:BL0931.  
34 Rechtbank Groningen 25 november 2009, ECLI:NL:RBGRO:2009:BK7384; Rechtbank Zutphen 5 april 2013, 
ECLI:NL:RBZUT:2009:BK7069.  
35 Doek & Sponk, NTM-NJCMBull. 2013/38, afl. 4, p. 485. 
36 Rechtbank Noord-Nederland 21 september 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4096; Het Centraal Tuchtcollege 
voor de Gezondheidszorg oordeelde in een vergelijkbare zaak dat de arts ook zonder toestemming van één van 
de ouders een minderjarige mocht vaccineren, omdat de 13-jarige jongen zelf gevaccineerd wilde worden 
(Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 24 mei 2011, ECLI:NL:TGZCTG:2011:YG1293, LJN 
YG1293). 
37 Hof Amsterdam 31 augustus 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN7966.  
38 Krachtens artikel 1:265h van het BW kan een instelling verzoeken om vervangende toestemming van de 
kinderrechter als een medische behandeling van een kind jonger dan twaalf jaar noodzakelijk is om ernstig 
gevaar voor diens gezondheid af te wenden en de ouder toestemming daarvoor weigert. Dit is ook van toepassing 
op kinderen ouder dan twaalf jaar die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn 
belangen.  
39 Kamerstukken  II 1975/76, 13873, nr. 5, p.18; Kamerstukken  II 1976/77, 13873, nr. 7, p. 23; Dute 1994, p. 92.  
40 Toebes, Ars Aqui 2021/0225, p. 225-233. 
41 De toekomst van de nationale rechtsstaat 2002, p. 48.  
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De wettelijke basis voor de bestrijding van infectieziekten is vastgelegd in de Wet publieke 
gezondheid (Wpg). Sinds november 2020 is daar de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 aan 
toegevoegd. Welke maatregelen de minister mag opleggen is afhankelijk van de infectieziekte. 
COVID-19 valt bijvoorbeeld (net als pokken en polio) onder categorie A infectieziekte. Dit is de 
zwaarste categorie, waarbij de minister vergaande maatregelen mag treffen zoals gedwongen isolatie 
en verplichte quarantaine.42 Vaccinatie is echter niet opgenomen als maatregel die de minister mag 
opleggen. Er is één beroepsgroep waarvoor de minister deze bevoegdheid wél heeft. Krachtens artikel 
3 van de Wet immunisatie militairen (uit 1953) kan de minister militairen verplichten zich te 
onderwerpen aan “iedere door hem nodig geoordeelde inenting en herinenting”. Bij 
gewetensbezwaren kunnen militairen een verzoekschrift voor vrijstelling indienen en in beroep gaan 
bij de rechter als het verzoekschrift wordt afgewezen.43 Gewetensbezwaren vanwege godsdienstige 
overtuigingen rondom de voorzienigheid Gods, maar ook bezwaren van aanhangers van 
natuurgeneeskunde en van veganisten, worden meestal gehonoreerd.44 Met uitzondering van de Wet 
immunisatie militairen, is er op dit moment geen wettelijke basis voor het opleggen van een 
vaccinatieplicht.  
 
Het legaliteitsbeginsel brengt met zich mee dat een wettelijke grondslag vereist is. De Hoge Raad eist 
een uitdrukkelijke wettelijke grondslag voor maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. 
Dute wijst op een aantal bekende arresten waarin de Hoge Raad oordeelde over de verhouding tussen 
individuele vrijheid en de volksgezondheid. 45 Allereerst het Fluorideringsarrest46 waarin de overheid 
in het belang van de volksgezondheid fluoride wilde toevoegen aan het leidingwater om tandbederf te 
voorkomen. In de Waterleidingwet was opgenomen dat het waterleidingbedrijf verplicht was 
deugdelijk drinkwater te leveren. Men zou kunnen stellen dat water met fluoride nog steeds als 
deugdelijk kan worden beschouwd en de invoering van de fluorideringsmaatregel niet in de weg staat. 
De Hoge Raad oordeelde echter dat deze maatregel niet kan worden ingevoerd zonder wettelijke 
grondslag. Omdat er in de wet geen expliciete bevoegdheid was opgenomen voor fluoridering van het 
leidingwater ontbrak de wettelijke grondslag, aldus de Hoge Raad.  
 
Een ander voorbeeld is het Broodje-medicijn-arrest47 waarbij de vraag centraal stond of de overheid 
ter preventie van struma48 bakkers mocht verplichten om jodiumhoudend zout aan brood toe te voegen 
in het belang van de volksgezondheid. Ook deze maatregel werd niet geaccepteerd door de Hoge Raad 
omdat uitdrukkelijke instemming van de wetgever ontbrak. Tot slot wijst Dute op het 
Methadonbriefarrest.49 In dit arrest werd een inspecteur van de Volksgezondheid op de vingers getikt 
door de Hoge Raad omdat hij apothekers had opgeroepen geen methadon meer te leveren aan 
huisartsen. De Hoge Raad oordeelde: “Aan geen wetsbepaling kunnen de inspecteurs van het 
staatstoezicht op de volksgezondheid de bevoegdheid ontlenen om, (…) de betrokken arts te dwingen 
een wijze van praktijkuitoefenen (…),te staken.50 Met andere woorden: de overheid mag burgers 
uitsluitend dwingen tot bepaald gedrag, als de wetgever hier heel uitdrukkelijk toestemming voor heeft 
gegeven.  
 
 
 
 

 
42 Vlemminx & Passchier 2020.  
43 Nieuwenhuis, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2017/8, p. 39.  
44 Ambtenarengerecht ’s-Gravenhage 14 december 1989, ECLI:NL:AGSGR:1989:AL7953, m.nt. G.L. Coolen. 
45 Dute 1994, p. 111-113.  
46 HR 22 juni 1973, ECLI:NL:PHR:1973:AD2208, m.nt. A.R. Bloembergen (Fluorideringsarrest). 
47 HR 10 april 1984, ECLI:NL:PHR:1984:AC1393, m.nt. A.C. 't Hart (Broodje-medicijn arrest). 
48 Een vorm van schildkliervergroting die kan optreden door een tekort aan jodium in de voeding. 
49 HR 27 juni 1986, ECLI:NL:PHR:1986:AM9331, m.nt. F.H. van der Burg (Methadonbriefarrest). 
50 HR 27 juni 1986, ECLI:NL:PHR:1986:AM9331, r.o. 3.3. (Methadonbriefarrest). 
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2.2 Internationaal recht op gezondheid 
 
Artikel 12 IVESCR 
Het recht op gezondheid is in verschillende mensenrechtenverdragen verankerd.51 Artikel 12 van het 
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) is de meest 
gezaghebbende standaard voor het recht op gezondheid. Het eerste lid van artikel 12 luidt: 
 

“De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op een zo goed 
mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid.”  
 

In het tweede lid van artikel 12 IVESCR is opgenomen welke maatregelen staten moeten treffen voor 
het verwezenlijken van een zo goed mogelijke gezondheidsstandaard. Een van de maatregelen is het 
voorkomen, behandelen en bestrijden van epidemische ziekten en andere ziekten. Vlemminx wijst 
erop dat deze norm uit artikel 12 een prestatieplicht voor de overheid bevat om in vlot tempo concrete 
inhoud te geven aan het gegarandeerde recht.52 Het VN-Comité inzake Economische, Sociale en 
Culturele Rechten heeft in Algemene Aanbeveling 14 een toelichting gegeven op artikel 12 IVESCR.53 
Hierin wordt bevestigd dat staten het recht op gezondheid moeten respecteren, beschermen en 
verwezenlijken. De overheid moet burgers niet slechts de negatieve vrijheid geven om gebruik te 
maken van hun recht op gezondheid, maar heeft ook een positieve verplichting om mensen 
daadwerkelijk in staat te stellen het recht op gezondheid te verwezenlijken.54  
 
Toebes wijst erop dat de positieve verplichting in het kader van gezondheid van bijzonder belang is 
omdat er verschillende partijen actief zijn die mogelijk gezondheidsschade kunnen veroorzaken zoals 
farmaceuten die te hoge prijzen rekenen, fastfoodketens die ongezond eten aanbieden en de 
tabaksindustrie die rookwaren verhandelt. 55 Hier zou ook de anti-vaccinatiebeweging toe kunnen 
worden gerekend, omdat zij in veel gevallen onjuiste informatie verspreidt over de veiligheid en 
effectiviteit van vaccins.56 Dit kan tot gevolg hebben dat mensen ervoor kiezen zich niet te vaccineren, 
waardoor het risico op uitbraken van infectieziekten wordt verhoogd. Als er sprake is van een te lage 
vaccinatiegraad bij een vrijwillig vaccinatieprogramma, zou de overheid uitvoering kunnen geven aan 
de positieve verplichting van artikel 12 IVESCR door het invoeren van een wettelijke basis voor een 
vaccinatieverplichting.  
 
Het is echter moeilijk te toetsen wanneer een staat voldoende maatregelen heeft genomen om te 
voldoen aan artikel 12 IVESCR. Het is niet evident dat een overheid die géén vaccinatieverplichting 
invoert, niet voldoende inspanningen levert. Er bestaat ook weinig jurisprudentie waarin het recht op 
gezondheid wordt getoetst. Een bekend voorbeeld is de uitspraak in de Treatment Action Campaign-
zaak, waarin het Zuid-Afrikaanse constitutioneel Hof oordeelde dat de overheid verplicht was om 
HIV-medicatie landelijk ter beschikking te stellen, op basis van het recht op gezondheid. De 
Nederlandse rechter is een stuk terughoudender en stelt dat artikel 12 IVESCR geen rechtstreekse 
werking heeft. 57 De rechter verwijst hierbij naar de memorie van toelichting waarin de regering stelt 

 
51 Het recht op gezondheid is verankerd in artikel 12 IVESCR (1966), artikel 12 VN Vrouwenverdrag (1979), 
artikel 24 VN Kinderrechtenverdrag (1989) en artikel 25 VN verdrag Handicap (2006).  
52 Vlemminx 1998, p. 108.  
53 Algemene Aanbeveling 14: Het recht op de hoogst haalbare gezondheidsstandaard (Artikel 12), 11 augustus 
2000, Document E/C.12/2000/4. Zie daarnaast ook VN-Comité inzake de Rechten van het Kind (CRC), 
Algemene Aanbeveling 15 over het recht van het kind op de hoogst haalbare gezondheidsstandaard (artikel 24), 
17 april 2013, document CRC/C/ GC/15 (geraadpleegd op 23 december 2020). 
54 Toebes, Ars Aqui 2021/0225, p.227.  
55 Toebes, Ars Aqui 2021/0225, p.228.  
56 Zo blijft de anti-vaccinatiebeweging verwijzen naar het onderzoek van Andrew Wakefield uit 1998 waaruit 
zou blijken dat er een verband is tussen vaccinatie en autisme, terwijl is aangetoond dat Wakefield fraude had 
gepleegd met de gegevens en zijn conclusies al vele malen zijn ontkracht (R.H.M. Pierik en M.F. Verweij, ‘De 
ongemakkelijke realiteit van de antivaccinatie-beweging’, stukroodvlees.nl 5 augustus 2017). 
57 Toebes, Ars Aqui 2021/0225, p.228.  
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dat uit de aard en inhoud van de rechten uit het IVESCR blijkt dat zij door middel van wetgeving 
verwezenlijkt moeten worden. 58 Hiermee sluit de regering directe werking van bepalingen uit het 
IVESCR uit. De Nationale Ombudsman heeft de regering wel een keer aangesproken op hun opdracht 
uit artikel 22 van de Grondwet. De Ombudsman concludeerde in dat de overheid onvoldoende inhoud 
had gegeven aan de opdracht om de volksgezondheid te bevorderen. In 1984 bleek namelijk dat 
hemofiliepatiënten besmet konden worden met AIDS via de bloedproducten die zij toegediend kregen. 
Pas drie jaar later voerde de minister een maatregel in om dit gevaar voor patiënten te beperken. Na 
het rapport van de Ombudsman keerde de overheid fikse schadevergoedingen uit aan slachtoffers en 
nabestaanden.59    
 
Het Kinderrechtenverdrag 
Specifiek voor de bescherming van de rechten van kinderen bestaat het Internationaal Verdrag voor de 
Rechten van het Kind (IVRK). Hieruit blijkt duidelijk dat kinderen ook dragers van grondrechten zijn 
en dat staten een taak hebben om die grondrechten te beschermen. Ouders hebben een belangrijke rol, 
maar bezitten geen beschikkingsrecht over het kind zoals ze dat over zichzelf hebben. In artikel 24 van 
het IVRK is het recht op gezondheid van kinderen opgenomen en luidt: 
 

“De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot van de grootst 
mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en het 
herstel van de gezondheid. De Staten die partij zijn, streven ernaar te waarborgen dat geen 
enkel kind zijn of haar recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt 
onthouden.” 

 
Volgens het VN-Kinderrechtencomité vereist het recht op gezondheid van kinderen een holistische 
benadering.60 Het Comité wijst op de samenhang met artikel 3 van het IVRK. Hierin is opgenomen dat 
rechters, bestuurders en wetgevers bij alle maatregelen die betrekking hebben op kinderen, de 
belangen van het kind als eerste overweging moeten nemen. Het lijkt evident dat vaccineren in het 
belang van het kind is. Zo rapporteert de WHO dat vaccinatie twee tot drie miljoen sterfgevallen per 
jaar voorkomt en dat het één van de beste gezondheidsinvesteringen is die men kan doen.61 De 
vaccinaties die zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma zijn voornamelijk tegen ziekten waar 
kinderen ernstig ziek van kunnen worden of een permanente handicap aan over kunnen houden. 
Conform artikel 24 IVRK streven staten ernaar dat aan geen enkel kind de toegang tot voorzieningen 
van de gezondheidszorg wordt onthouden. Toegang tot het Rijksvaccinatieprogramma kan onder deze 
voorzieningen worden geschaard. Toegang tot dit programma is voor kinderen in de Biblebelt echter 
niet gegarandeerd, omdat onze overheid niet het belang van het kind, maar het belang van individuele 
keuzevrijheid en godsdienstvrijheid voor ouders zwaarder laat wegen. Als de wetgever wil waarborgen 
dat ieder kind in Nederland toegang heeft tot het Rijksvaccinatieprogramma en de belangen van het 
kind conform artikel 3 IVRK vooropzet, is het invoeren van een verplichte deelname aan het 
Rijksvaccinatieprogramma heel goed te verdedigen.  
 
2.3 Constitutionele ruimte voor een vaccinatieverplichting 
Op dit moment ontbreekt een wettelijke grondslag voor een vaccinatieverplichting. Het grondwettelijk 
kader sluit het creëren van een wettelijke basis echter niet uit. Artikel 22 van de Grondwet kan, in 
samenhang met artikel 12 van het IVESCR en de normen uit het Kinderrechtenverdrag, een 
belangrijke legitimatie vormen. Constitutionele legitimiteit vereist niet alleen bescherming tegen de 
overheid, maar ook actieve bescherming door de overheid.62 Als de gezondheid of zelfs het leven van 

 
58 Vlemminx 1998, p. 209. 
59 Vlemminx 1998, p. 107.  
60 In General Comment nr. 15 heeft het VN-Kinderrechtencomité invulling gegeven aan het recht van kinderen 
op gezondheid (UN Doc. CRC/C/GC/15, 14 maart 2013).  
61 ‘Vaccines and immunization’, who.int.  
62 Bots e.a. 2021, p. 70.  
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kinderen in gevaar komt als gevolg van de keuze van een deel van de bevolking om zich niet te laten 
vaccineren, hoort de overheid op grond van voornoemde bepalingen effectieve maatregelen te treffen.  
 
Het invoeren van een wettelijke vaccinatieplicht (met een boete als strafmaatregel), kan een beperking 
opleveren van de godsdienstvrijheid van de ouders in de Biblebelt.63 De godsdienstvrijheid wordt 
beschermd in artikel 6 van de Grondwet en artikel 9 van het EVRM. Grondrechten zijn echter niet 
absoluut. Grondrechten mogen ingeperkt worden als aan drie voorwaarden is voldaan. De eerste 
voorwaarde is dat inmenging bij wet is voorzien.64 Een onderscheidend criterium van grondwettelijke 
grondrechten ten opzichte van internationale rechten is het vereiste dat inperking van deze 
grondrechten moet gebeuren middels een wet in formele zin. Hiermee wordt de democratische 
legitimatie gegarandeerd. Artikel 6 van de Grondwet maakt echter onderscheid tussen het mogen 
beperken van de godsdienstvrijheid binnen of buiten de publieke ruimte. Uit het tweede lid van artikel 
6 blijkt dat godsdienstuitoefening in het publieke domein (via gedelegeerde bevoegdheid van de 
formele wetgever) ook beperkt mag worden door gemeentes, als dit dient ter ‘bescherming van de 
gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.’ 
Vleugel licht toe dat dit gebaseerd is op de legaliteitsgedachte; hoe ingrijpender de beperking, hoe 
hoger het democratische gehalte van de wet moet zijn.65 Voor het beperken van godsdienstvrijheid in 
het publieke domein is dus niet altijd een wet in formele zin nodig. Voor het invoeren van een 
wettelijke vaccinatieplicht blijft dit echter wel noodzakelijk.  
 
Ten tweede moet de inperking een legitiem doel dienen. Het tweede lid van artikel 9 EVRM geeft een 
limitatieve opsomming van wat beschouwd wordt als legitiem doel. De bescherming van de 
gezondheid en de bescherming van rechten en vrijheden van anderen worden hierin genoemd. Bij het 
inperken van de rechten en vrijheden van anderen kan men denken aan het overdragen van de 
infectieziekte. Dute: “Ook al heeft de patiënt recht op zelfbeschikking, hieruit vloeit niet een 
onbeperkte vrijheid tot het overdragen van een infectieziekte voort.”66 Zowel de Raad van State als het 
College voor de Rechten van de Mens concluderen dat de volksgezondheid en de rechten en vrijheden 
van anderen in het geding kunnen komen door de keuze van ouders om hun kind niet te vaccineren. 
Dit vormt een maatschappelijk probleem, waardoor de staat een legitiem doel heeft om een inbreuk op 
de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging te kunnen rechtvaardigen.67  
 
Ten derde moet de inmenging noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Dit betekent dat er 
sprake moet zijn van een ‘pressing social need’, waarbij de inbreuk proportioneel moet zijn ten 
opzichte van het doel.68 Nationale overheden hebben een ruime beoordelingsvrijheid om te bepalen of 
hier sprake van is.69 Ofwel, als het doel van de vaccinatie (voorkomen van infectieziekten) in 
verhouding staat tot de maatregel (een boete bij niet-vaccineren) is een inperking van de 
godsdienstvrijheid te rechtvaardigen. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de vraag 
hoe de overheid deze belangenafweging moet maken.  
 
 
 

 
63 Hoewel andere grondrechten ook in het geding kunnen zijn, ligt de focus van dit onderzoek op de inbreuk op 
de godsdienstvrijheid uit artikel 9 EVRM vanwege de grote groep ‘religieuze vaccinatieweigeraars’ in ons land. 
Onder de vrijheid van godsdienst valt ook de vrijheid van levensovertuiging. Hier wordt in het volgende 
hoofdstuk verder op ingegaan.  
64 Het EHRM oordeelde in het Sunday-Times-arrest dat het ook om ongeschreven recht kan gaan, zolang de 
norm maar kenbaar en duidelijk is (EHRM 26 april 1979, ECLI:NL:XX:1979:AC6568, NJ 1980/146, m.nt. E.A. 
Alkema).  
65 Vleugel 2018, p. 47. 
66 Dute 1994, p. 129. 
67 Pierik & Verweij, NJB 2020/492, afl. 8; Kamerstukken  II 2018/19, 35049, nr. 4, p.8; College voor de Rechten 
van de Mens, Advies inzake conceptwetsvoorstel aanpassing Wet kinderopvang, 19 september 2018.  
68 EHRM 7 december 1976, ECLI:NL:XX:1976:AC0069, m.nt. E.A. Alkema (Handyside). 
69 Dute 1994, p. 101. 
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2.4 Samenvatting 
Vaccineren van kinderen is in Nederland geheel vrijwillig. Kinderen tót 12 jaar, die tot de doelgroep 
van het Rijksvaccinatieprogramma behoren, zijn voor vaccinatie afhankelijk van de keuze van hun 
ouders. Op dit moment kan de overheid geen vaccinatieverplichting invoeren omdat een wettelijke 
grondslag ontbreekt. Het legaliteitsbeginsel brengt met zich mee dat een wettelijke grondslag vereist 
is. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat dit een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige 
toestemming van de wetgever moet zijn. Artikel 22 van de Grondwet, dat vraagt om actief 
overheidshandelen ter bevordering van de volksgezondheid, kan in samenhang met artikel 12 van het 
IVESCR en de normen uit het Kinderrechtenverdrag, een belangrijke legitimatie vormen voor de 
invoering van een wettelijke grondslag voor een vaccinatieverplichting.  
 
Invoering van een wettelijke vaccinatieplicht zal een inperking van de godsdienstvrijheid opleveren 
voor de ouders in de Biblebelt die vaccinatie weigeren om hun godsdienstige overtuiging. Inperking 
van dit grondrecht is mogelijk als voldaan is aan drie voorwaarden:  
1) het is bij wet (in formele zin) voorzien  
2) het moet een legitiem doel dienen, zoals bescherming van de gezondheid 
3) het moet noodzakelijk zijn in een democratische samenleving 
Als een vaccinatieplicht noodzakelijk is volgens de wetgever, is er dus voldoende constitutionele 
ruimte voor het invoeren van een wettelijke grondslag voor een vaccinatieverplichting. De overheid 
heeft bij deze afweging een ruime beoordelingsvrijheid.  
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3. Inbreuk individuele vrijheden ter bescherming van de gezondheid 
Er is constitutionele ruimte voor het invoeren van een boete op niet-vaccineren, als dit noodzakelijk is 
in een democratische samenleving. Maar wanneer is iets noodzakelijk? Hoe moet de noodzaak van een 
vaccinatieplicht afgewogen worden tegen de noodzaak van het behouden van zoveel mogelijk 
(godsdienst-)vrijheid? Wordt de godsdienstvrijheid daadwerkelijk ingeperkt door het invoeren van een 
boete op niet-vaccineren van kinderen? In dit hoofdstuk wordt gekeken op welke manier het EHRM de 
inperking van grondrechten toets en hoeveel ruimte grond- en mensenrechten bieden voor de invoering 
van een wettelijke vaccinatieplicht voor kinderen.  
 
3.1 Inperking van het recht op privéleven 
In artikel 8 EVRM is het recht op respect voor het privéleven neergelegd. Dit omvat zowel het recht 
op geestelijke als lichamelijke integriteit.70 In de zaak Jehovah’s Witnesses of Moscow/ Russia 
oordeelde het EHRM dat medische behandelingen op grond van artikel 8 EVRM geweigerd mogen 
worden, ongeacht hoe irrationeel of onverstandig deze keuze voor anderen ook lijkt te zijn. Bij de 
interpretatie van de rechten in het EVRM vormen de rechtsbeginselen van zelfbeschikking en 
persoonlijke autonomie een belangrijke grondslag. Deze rechtsbeginselen zijn gebaseerd op 
menselijke waardigheid en vrijheid, wat de kern vormt van het EVRM. Hieronder valt ook de vrijheid 
om activiteiten te ontplooien die schadelijk of gevaarlijk voor het individu kunnen zijn. Inmenging in 
het privéleven is wel toegestaan als dit noodzakelijk is om derden te beschermen. Het voorbeeld dat 
het EVRM hiervan geeft is: een noodzakelijke vaccinatie tijdens een epidemie.71  
 
In een aantal zaken heeft het Europese Hof getoetst of een vaccinatieplicht een gerechtvaardigde 
inbreuk vormde op artikel 8 EVRM. Hierbij weegt het Hof de ernst van de inbreuk op het privéleven 
tegenover de ernst van de besmettelijke ziekte.72 In Solomakhin/Oekraïne oordeelde het Hof dat 
verplichte vaccinatie weliswaar een inbreuk vormde op het privéleven van meneer Solomakhin (die 
tegen zijn zin gevaccineerd was), maar dat dit in dit geval geoorloofd was om de verspreiding van 
difterie in de regio onder controle te krijgen.73 Een ander voorbeeld is de zaak Acmanne e.a./België, 
over de verplichting in België om een tuberculose-test te ondergaan.74 De voormalige Europese 
Commissie voor de Rechten van de Mens (ECRM) 75 gaf aan dat zelfs de kleinste medische 
behandeling tegen de wil van de patiënt als inmenging in het recht op privéleven moet worden 
beschouwd. Bij de afweging of deze inmenging in het privéleven gerechtvaardigd was, overwoog de 
ECRM dat er geen bewijs was geleverd dat de nadelen van deze verplichting vergelijkbaar zijn met de 
vroegere verwoestingen van tuberculose. Het individu heeft hierdoor een sociale plicht om het 
algemeen belang te dienen en de gezondheid van anderen niet in gevaar te brengen als zijn eigen leven 
niet in gevaar is, aldus de ECRM. Deze sociale plicht herhaalde de ECRM in Boffa/San Marino, een 
zaak over een verplichte vaccinatie voor kinderen tegen hepatitis B.76 
 
Zeer recent oordeelde het EHRM in de zaak Vavřička e.a./Tsjechië dat de vaccinatieplicht in Tsjechië 
niet in strijd is met artikel 8 EVRM. In Tsjechië krijgen ouders een bestuurlijke boete van 400 euro als 
zij zich niet houden aan de wettelijke plicht tot deelname aan het vaccinatieprogramma en worden 
niet-gevaccineerde kinderen niet toegelaten tot de kleuterschool. Deze vaccinatieplicht dient volgens 
het Hof een legitiem doel: vaccinatie beschermd niet alleen de gezondheid van gevaccineerden zelf, 
maar in het bijzonder ook kwetsbare personen die afhankelijk zijn van groepsimmuniteit. Het Hof 

 
70 In onze Grondwet is dit onderverdeeld in het recht op privacy in artikel 10 Gw en het recht op 
onaantastbaarheid van het lichaam in artikel 11 Gw (Dute 1994, p. 97).  
71 EHRM 22 november 2010, no. 302/02, ECLI:CE:ECHR:2010:0610JUD000030202, m.nt. J.H. Gerards  
(Jehova Witnesses of Moscow e.a./Rusland).  
72 Kamerstukken II 2020/21, 35049 nr. J.  
73 EHRM 15 maart 2012, no. 24429/03, ECLI:CE:ECHR:2012:0315JUD002442903 (Solomakhin t. Oekraïne). 
Zie ook Toebes, Ars Aqui 2021/0225, p. 225-233. 
74 ECRM 10 december 1984, no. 10435/83, ECLI:CE:ECHR:1984:1210DEC001043583 (Acmanne e.a. t. 
België). 
75 Tot 1998 deed deze Commissie uitspraak over de ontvankelijkheid van aanvragen.  
76 ECRM 15 januari 1998, no. 26536/95, ECLI:CE:ECHR:1998:0115DEC002653695 (Boffa e.a./S Marino). 
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oordeelde dat individuele belangen soms moeten wijken ter bescherming van de gezondheid. 
Vaccinatie is volgens het Hof een uitdrukking van sociale solidariteit: 

 
“(..)it should also be seen as encompassing the value of social solidarity, the purpose of the 
duty being to protect the health of all members of society, particularly those who are 
especially vulnerable with respect to certain diseases and on whose behalf the remainder of 
the population is asked to assume a minimum risk in the form of vaccination.” 77 

 
Dit is vergelijkbaar met de sociale plicht die de ECRM formuleerde in Acmanne e.a./België en 
Boffa/San Marino, waar de ECRM wees op de sociale plicht van het individu om het algemeen belang 
te dienen en de gezondheid van anderen niet in gevaar te brengen, zolang de eigen gezondheid niet in 
gevaar is.78 Hendriks en Van Sasse van Ysselt zijn het met elkaar eens dat de term ‘sociale solidariteit’ 
verwarring oplevert. Het lijkt een extra grondslag te vormen voor inperking van individuele 
grondrechten, terwijl die grondslag niet is opgenomen in het EVRM. Van Sasse van Ysselt wijst erop 
dat de term ‘sociale solidariteit’ wel een ondersteunende rol kan dienen. Het kan geen kwaad om de 
gemeenschap eraan te herinneren dat individuele vrijheden niet op zichzelf staan, maar dat vrijheid 
haar oorsprong vindt in de vrijheid van zelfbestuur en de vrijheid om als lid van een democratische 
samenleving in gemeenschap met anderen te kunnen leven. Dit brengt niet alleen individuele rechten 
maar ook plichten met zich mee.79  
 
Verder overwoog het Hof in Vavřička e.a./Tsjechië dat het recht op leven en het recht op gezondheid 
ook vragen om actief overheidshandelen ter bescherming daarvan. Hierbij wijst het Hof specifiek op 
artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag waarin is vastgelegd dat het belang van het kind altijd de 
primaire overweging moet zijn bij het nemen van maatregelen. Aangezien vaccinatie een hele 
succesvolle gezondheidsinterventie is, bestaat er in Europa consensus dat staten moeten streven naar 
een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Qua proportionaliteit van de maatregel wijst het Hof op de 
ruime beoordelingsvrijheid van staten om te bepalen op welke wijze dit doel het beste bereikt kan 
worden. Hoewel een hoge vaccinatiegraad in Tsjechië wellicht ook via minder ingrijpende 
maatregelen bewerkstelligd kon worden, is het aan de staat om dat te beoordelen en vormt dit geen 
strijdigheid met artikel 8 EVRM.80  
 
3.2 Inperking van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging 
Volgens het EHRM moet zelfs de kleinste medische behandeling tegen de wil van de patiënt als 
inmenging met het recht op privéleven worden beschouwd. Waar een inbreuk op het privéleven uit 
artikel 8 EVRM bij een vaccinatieplicht meteen wordt aangenomen, ligt dat anders bij een inbreuk op 
de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst uit artikel 9 EVRM. Een vaccinatieplicht vormt niet 
automatisch een inbreuk op de godsdienstvrijheid omdat niet elke handeling die wordt gemotiveerd 
door een religie wordt gedekt door artikel 9 EVRM. Dit oordeelde de ECRM in Boffa e.a./San Marino. 
Volgens de klager was met de vaccinatieverplichting voor kinderen tegen hepatitis B inbreuk gemaakt 
op zijn vrijheid van gedachte en geweten. Volgens de ECRM omvat artikel 9 EVRM echter niet altijd 
het recht om zich in de publieke sfeer te gedragen op een manier die wordt gedicteerd door een 
geloofsovertuiging. In dit geval werd het weigeren van vaccinatie niet gekwalificeerd als geloofsuiting 
die bescherming van artikel 9 EVRM genoot. Daarnaast was de vaccinatieverplichting voor iedereen 
van toepassing, ongeacht geloof of levensovertuiging. Hierdoor was geen sprake van een inbreuk op 
artikel 9 EVRM, aldus de ECRM. 81    

 
77 EHRM 8 april 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113 m.nt. Hendriks (Vavřička e.a./Tsjechië), r.o. 
279. 
78 ECRM 10 december 1984, no. 10435/83, ECLI:CE:ECHR:1984:1210DEC001043583 (Acmanne e.a. t. 
België); ECRM 15 januari 1998, no. 26536/95, ECLI:CE:ECHR:1998:0115DEC002653695 (Boffa e.a./S 
Marino). 
79 EHRM 8 april 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113 m.nt. Van Sasse van Ysselt (Vavřička 
e.a./Tsjechië). 
80 EHRM 8 april 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113 m.nt. Hendriks (Vavřička e.a./Tsjechië). 
81 ECRM 15 januari 1998, no. 26536/95, ECLI:CE:ECHR:1998:0115DEC002653695 (Boffa e.a./S Marino).  
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Wat is een geloof of levensovertuiging? 
Ook in Vavřička e.a./Tsjechië werd (naast een beroep op artikel 8 EVRM) tevens een beroep op de 
vrijheid van gedachte en geweten uit artikel 9 EVRM gedaan. Dit werd niet ontvankelijk verklaard 
door het EHRM, onder andere met verwijzing naar de motivering uit Boffa/San Marino dat niet iedere 
gedraging gedekt wordt door artikel 9 EVRM. Daarnaast wijst het Hof erop dat enkel een kritische 
houding ten opzichte van vaccinatie niet voldoende is om te spreken van een ‘overtuiging of geloof 
van voldoende overtuigingskracht, ernst, samenhang en belangrijkheid’. Dit zijn de voorwaarden die 
het Hof in eerdere jurisprudentie heeft geformuleerd om artikel 9 EVRM van toepassing te laten zijn. 
Van Sasse van Ysselt wijst erop dat de termen gedachte, geweten, godsdienst en overtuiging uit artikel 
9 EVRM min of meer als synoniemen worden gebruikt door het EHRM. Om bij een 
vaccinatieverplichting een geslaagd beroep te doen op artikel 9 EVRM, zal men met een goede 
motivatie moeten komen van zijn geloof of levensovertuiging en waarom de vaccinatieplicht daar 
inbreuk op maakt. Het is logisch dat hier een goede motivatie voor vereist is, anders zou ieder individu 
zich aan wettelijke plichten kunnen onttrekken op grond van persoonlijke opvattingen.82 
 
De vraag of een geslaagd beroep op godsdienstvrijheid mogelijk is in het geval van een 
vaccinatieverplichting, is hiermee nog niet beantwoord. De eerste voorwaarde moge duidelijk zijn: er 
moet sprake zijn van een levensovertuiging of geloof met ‘een zekere mate van begrijpelijkheid 
(overtuigingskracht), ernst, samenhang en belangrijkheid’. De grote traditionele godsdiensten zoals het 
christendom, de islam of het boeddhisme (en de minderheidsvarianten daarvan) hebben deze 
erkenning gekregen.83 De geloofsovertuiging van de gereformeerde gemeenten voldoet hiermee aan 
deze voorwaarde, zijnde een minderheidsvariant van het christendom. Het is de vraag of de anti-
vaccinatiebeweging zich ook kan beroepen op de vrijheid van levensovertuiging. Hoewel het EHRM 
in Vavřička e.a./Tsjechië oordeelde dat een kritische houding tegenover vaccinatie niet voldoende was 
om aan dit criterium te voldoen, is niet uitgesloten dat een goede onderbouwing van deze kritische 
houding op basis van een antroposofische of natuurgeneeskundige levensovertuiging hier wel aan kan 
voldoen. Levensovertuigingen als pacifisme84, atheïsme85, veganisme86 en communisme87 voldoen 
volgens het EHRM ook aan deze voorwaarde. Het lijkt er voornamelijk om te gaan dat de overtuiging 
zich niet enkel op één bepaalde kwestie (zoals vaccinatie) richt, maar deel uitmaakt van een 
meeromvattende visie op fundamentele vraagstukken.88  
 
Is weigering van vaccinatie een geloofsuiting? 
Als voldaan is aan de kwalificatie geloof of levensovertuiging moet vervolgens worden vastgesteld of 
het weigeren van vaccinatie als geloofsuiting gekwalificeerd kan worden. Uit de hiervoor besproken 
jurisprudentie blijkt dat niet iedere gedraging gedekt wordt door artikel 9 EVRM. Er moet een direct 
verband zijn tussen de (negatieve) gedraging en de godsdienstige theorie die men aanhangt. Ook in de 
Nederlandse jurisprudentie is de lijn dat de gedraging ‘op zichzelf’ een praktische toepassing moet zijn 
van het geloof of de levensovertuiging.89 Uitingen die enkel beïnvloed of gemotiveerd worden door 
godsdienst vallen niet onder de bescherming van artikel 9 EVRM. Zo oordeelde de ECRM dat het 
uitdelen van anti-abortuspamfletten voor een abortuskliniek niet als geloofsuiting gekwalificeerd 
wordt, omdat dit primair gericht was op het overhalen van vrouwen om geen abortus te plegen.90 Ook 
de pacifisten die flyers uitdeelden aan soldaten konden geen geslaagd beroep doen op de 

 
82 EHRM 8 april 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113, m.nt. Van Sasse van Ysselt (Vavřička 
e.a./Tsjechië) 
83 Vleugel 2018, p. 33.  
84 ECRM 12 oktober 1978, nr. 7050/75 (Arrowsmith v UK). 
85 EHRM 3 september 1986, nr. 10491/1983 (Angelini v Sweden). 
86 EHRM 10 februari 1993, nr. 18187/91 (C.W. v UK). 
87 EHRM 11 oktober 1991, nrs. 16311/90, 16312/90 en 16313/90 (Hazar, Hazar and Acik v Turkey). 
88 Nieuwenhuis, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2020/11, afl. 1, p. 28.  
89 Vleugel 2018, p. 40.  
90 ECRM 25 februari 1995, nr. 22838/93 (Van den Dungen v. the Netherlands); Vleugel wijst erop dat de 
verspreiding van pamfletten overigens wel onder de reikwijdte van art. 10 EVRM valt (Vleugel 2018, p. 42). 
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godsdienstvrijheid. De ECRM vond dat de flyers niet gericht waren op het verspreiden van de 
pacifistische levenswijze, maar op het overhalen van soldaten om niet mee te vechten in de oorlog.91 
Voor de (antroposofische) anti-vaccinatiebeweging zal dit betekenen dat het uitdelen van flyers of 
verspreiden van informatie via sociale media over de nadelen van vaccinatie niet als ‘geloofsuiting’ 
gekwalificeerd zal worden. Het wordt weliswaar gemotiveerd door hun levensovertuiging, maar is 
geen directe toepassing daarvan.  
 
Dit betekent nog niet dat het weigeren van vaccinatie voor zichzelf (of voor hun kind) vanwege een 
antroposofische levensovertuiging geen geloofsuiting kan zijn. Het weigeren van deelname aan 
bepaalde verplichtingen wordt soms wel, maar soms ook niet als geloofsuiting gekwalificeerd. Zo 
wordt het weigeren van militaire dienst92 of het weigeren van werk op een christelijke feestdag 
gekwalificeerd als geloofsuiting.93 Als het gaat om alledaagse gedragingen of neutraal geachte regels 
zijn zowel de Hoge Raad als het EHRM terughoudend bij het toepassen van artikel 9 EVRM. Zo zijn 
het betalen van AOW-premie, deelnemen aan een pensioenfonds94 of een sollicitatieplicht niet te 
beschouwen als geloofsuiting.95  
 
Het is goed mogelijk dat het weigeren van vaccinatie als geloofsuiting gekwalificeerd kan worden, 
zowel voor de leden van de gereformeerde gemeenten als voor de aanhangers van de antroposofie. In 
het geval van de gereformeerde gemeenten is het weigeren van vaccinatie onderdeel van een coherente 
geloofsovertuiging in de voorzienigheid Gods waarin men niet mag ingrijpen, ook niet om de ziekte 
van een kind te voorkomen. Ook antroposofen hebben een coherente levensovertuiging gebaseerd op 
het werk van Rudolf Steiner, waarbij ziekte als ontwikkelproces wordt gezien.96 Ofwel, voor beide 
groepen is er een direct verband tussen de (negatieve) gedraging om hun kind niet te vaccineren en de 
levensovertuiging of godsdienst die men aanhangt. Dit betekent dat de gedraging binnen de reikwijdte 
van het grondrecht valt. Er zal echter een grote groep vaccinatieweigeraars zijn die hun keuze voor 
niet-vaccineren weliswaar baseert op de antroposofie, maar dit verder niet als leefwijze aanhangt. Zij 
zullen zich dus niet kunnen beroepen op de vrijheid van levensovertuiging.  
 
3.3 De belangenafweging 
Bij het invoeren van een vaccinatieplicht, moet worden afgewogen hoe het belang van de 
vaccinatieplicht zich verhoudt tot het belang van artikel 9 EVRM. Voor een geslaagd beroep op artikel 
9 EVRM moet men een aantal stappen doorlopen. De eerste twee stappen zijn zojuist gezet: 1) er moet 
sprake zijn van een geloof of levensovertuiging, en 2) de uiting (niet-vaccineren) moet een directe 
toepassing zijn van dat geloof of die levensovertuiging. Enkel dan wordt een geloofsuiting beschermd 
door artikel 9 EVRM. Vervolgens moet worden vastgesteld of een inbreuk op deze gedraging door het 
invoeren van een vaccinatieplicht te rechtvaardigen is.  
 
Zoals in het vorige hoofdstuk werd aangetoond, is inperking van een grondrecht te rechtvaardigen als 
aan drie voorwaarden is voldaan. De eerste twee voorwaarden zijn al aan de orde gekomen. Allereerst 
moet voorzien worden in een wet (in formele zin) waarin de wettelijke plicht tot deelname aan het 
Rijksvaccinatieprogramma is opgenomen, met invoering van een boetemaatregel bij niet-nakoming. 
De tweede voorwaarde is dat de vaccinatieplicht moet dienen ter bescherming van de gezondheid en 
de bescherming van rechten en vrijheden van anderen. Uit de hierboven besproken jurisprudentie van 
het EHRM blijkt dat deze doelen verplichte vaccinatie kunnen rechtvaardigen. Het derde criterium is 
dat de maatregel noodzakelijk is in een democratische samenleving. Dit betekent dat de maatregel 

 
91 ECRM 12 oktober 1978, nr. 7050/75 (Arrowsmith v UK). 
92 EHRM (GK) 7 juli 2011, nr. 23459/03 (Bayatyan v Armenië). 
93 HR 30 maart 1984, ECLI:NL:PHR:1984:AG4783, m.nt. F.H. van der Burg (Turkse werkneemster); Vleugel 
2018, p. 30.  
94 ARRvS 7 april 1983, ECLI:NL:RVS:1983:AM7089, m.nt. P.J. Boon (Antroposofische huisarts). 
95 Het EHRM doet overigens lang niet altijd onderzoek naar het verband tussen een religie en een bepaalde 
gedraging. Soms wordt zonder nadere motivering bepaald dat een gedraging niet onder de reikwijdte van artikel 
9 EVRM valt (Vleugel 2018, p.31-41).  
96 ‘Over Rudolf Steiner’, antroposofie.nl. 
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proportioneel moet zijn (de beperking staat in verhouding tot het doel) en moet voldoen aan het 
vereiste van subsidiariteit (het is de minst ingrijpende maatregel om het doel te bereiken).97  
 
Proportionaliteit 
Bij de proportionaliteitstoets weegt het EHRM de ernst van de inbreuk op het grondrecht tegenover de 
ernst van de besmettelijke ziekte en het belang van de samenleving om de gevolgen van de ziekte te 
voorkomen.98 Denk aan de zaak Acmanne e.a./België, waar de Commissie stelde dat geen bewijs was 
geleverd dat de nadelen van een verplichte tuberculosetest vergelijkbaar zijn met de vroegere 
verwoestingen van tuberculose. Andersom is het goed denkbaar dat het nadeel van het niet volledig 
kunnen naleven van een religieus voorschrift op eenzelfde manier wordt gewogen door het EVRM: dit 
nadeel weegt niet op tegen de verschrikkelijke gevolgen van een uitbraak van een infectieziekte. Een 
andere proportionaliteitstoets betreft het belang van het kind versus het belang van het geloof of de 
levensovertuiging van de ouders. Conform het Kinderrechtenverdrag hoort het belang van het kind de 
eerste overweging te zijn bij het nemen van een beslissing, waardoor het aannemelijk is dat het EHRM 
een inbreuk op de godsdienstvrijheid van ouders noodzakelijk acht als dit dient ter bescherming van de 
gezondheid van het kind.  
 
Volgens Dute is een vaccinatieverplichting pas proportioneel, als deze verplichting er daadwerkelijk 
voor zorgt dat de vaccinatiegraad omhooggaat.99 De vraag is dus: werkt het? Volgens het Nivel 
illustreren andere landen dat een verplichting weinig effect heeft op de vaccinatiegraad. Pierik en 
Verweij betwisten dit terecht. Zij wijzen erop dat deze conclusie van het Nivel voornamelijk gebaseerd 
is op de situatie in Californië waar de vaccinatiegraad met 2,7% was gestegen in de twee jaar na 
invoering van een regel die het moeilijker maakte om op basis van levensovertuiging een uitzondering 
te krijgen. Hoewel dit in het Nivel-rapport wordt gedefinieerd als weinig effectief, wijzen Pierik en 
Verweij erop dat zo’n ‘lichte’ stijging nog steeds een enorme impact kan hebben omdat dit het 
omslagpunt kan zijn voor wel of geen groepsimmuniteit. Ook concludeerden de onderzoekers in 
Californië dat de vaccinatiegraad voornamelijk steeg in regio’s met de laagste vaccinatiegraad (de 
‘hotspots’ voor uitbraken). Dit zal in Nederland ook het geval zijn in de gemeenten in de Biblebelt. 
Ook in Frankrijk en Italië heeft de vaccinatieverplichting gezorgd voor een significante stijging van de 
vaccinatiegraad en is de dalende trend gekeerd.100 Het is dus aannemelijk dat een verplichting zal 
zorgen voor een stijging van de vaccinatiegraad, waarbij voornamelijk in de regio’s met de laagste 
vaccinatiegraad de grootste winst wordt geboekt.  
 
Er zijn wel een aantal randvoorwaarden om ervoor te zorgen dat de vaccinatieplicht effectief (en dus 
proportioneel) is. Zoals de staatssecretaris van VWS in 1993 al constateerde is het voor de effectiviteit 
van de maatregel van belang om geen vrijstelling voor gewetensbezwaren op te nemen bij de 
vaccinatieverplichting.101 Het Nivel stelt dat een vrijstelling voor zogenoemde gewetensbezwaren 
onvermijdelijk is vanwege ‘de Nederlandse traditie van respect voor levensbeschouwelijke 
pluriformiteit’.102 Terecht stellen Pierik en Verweij dat het klopt dat vrijstellingsregelingen dominant 
waren tijdens de verzuiling in de jaren ’50, maar dat dit nog geen doorslaggevend argument is om hier 
ook in de huidige samenleving voor te moeten kiezen.103  
 
Een andere randvoorwaarde is het handhaven van de verplichting. Uit onderzoek naar de werking van 
vaccinatieverplichtingen in andere landen blijkt dat een substantiële sanctie en strikte handhaving van 

 
97 Bots e.a. 2021, p. 91. 
98 ECRM 10 december 1984, no. 10435/83, ECLI:CE:ECHR:1984:1210DEC001043583 (Acmanne e.a. t. 
België); EHRM 15 maart 2012, no. 24429/03, ECLI:CE:ECHR:2012:0315JUD002442903 (Solomakhin t. 
Oekraïne); EHRM 8 april 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113, m.nt. Van Sasse van Ysselt 
(Vavřička e.a./Tsjechië).  
99 Bots e.a. 2021, p. 91. 
100 Pierik & Verweij, NJB 2020/492, afl. 8. 
101 Kamerstukken II, 1993/94, 22894, nr. 4, p.9. 
102 Maatregelen om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen 2019, p. 8. 
103 R. Pierik & M. Verweij, NJB 2020/492, afl. 8.  
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belang zijn voor de effectiviteit van de vaccinatieplicht.104 Het Nivel ziet problemen bij de 
handhaving: “Hoe moet controle plaatsvinden? Wat te doen als een overtreding wordt 
vastgesteld?”105 Een systeem voor het uitdelen van boetes lijkt in ons land zeer goed uitvoerbaar. De 
GGD heeft al een systeem om ouders oproepen te sturen als hun kind een vaccinatie nodig heeft. 
Handhaving lijkt een kwestie van een waarschuwingsbrief en (automatische) boete toevoegen aan dit 
systeem als ouders niet reageren op de oproepen van de GGD.106 Hierbij moet wel direct de 
kanttekening worden gemaakt dat geautomatiseerd boetes uitdelen het risico met zich meebrengt van 
kafkaëske situaties. Ons land kent inmiddels verschillende voorbeelden van hoe dit mis kan gaan, 
waarvan de toeslagenaffaire de meest prominente is.107 Met deze kanttekening, kan een 
vaccinatieverplichting – mits goed uitgevoerd – een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van 
de vaccinatiegraad. Dit maakt invoering van deze maatregel proportioneel.  
 
Subsidiariteit 
Het invoeren van een wettelijke vaccinatieplicht op straffe van een boete is enkel gerechtvaardigd als 
het doel niet bereikt kan worden met minder ingrijpende maatregelen.108 Hiervoor is het van belang te 
constateren dat uitbraken van infectieziekten niet voorkomen kunnen worden via een vrijwillig 
vaccinatiebeleid. In 1993 (na de ernstige polio-uitbraken) overwoog de staatssecretaris namelijk dat op 
lange termijn de weg van overtuiging en voorlichting meer effectief zou zijn dan een verplichting.109 
De verschillende uitbraken van mazelen, rodehond en de bof in de jaren die hierop volgden illustreren 
dat het beleid van overtuiging en voorlichting niet effectief is. Dit is niet heel verrassend. Ouders die 
vaccinatie weigeren baseren deze beslissing namelijk niet op wetenschappelijke kennis, maar op basis 
van hun eigen normen en waarden.110 In de Biblebelt hebben de meeste weigeraars de overtuiging dat 
de uitbraak van een infectieziekte de wil van God is en dat men dit moet accepteren. Het feit dat 
wetenschappelijk aangetoond kan worden dat vaccinatie deze ernstige ziekten kan voorkomen is voor 
deze mensen dus totaal niet relevant.  
 
Het is erg aannemelijk dat andere minder dwingende (positieve) maatregelen, zoals bijvoorbeeld een 
financiële prikkel, voor de meeste vaccinatie-weigeraars in de Biblebelt geen redenen zullen zijn om 
hun geloofsovertuiging los te laten. Voor wat betreft het verhogen van de vaccinatiegraad in de 
overige delen van het land ligt dat genuanceerder. Er bestaat ook een groep twijfelende ouders die 
beïnvloed wordt door de anti-vaccinatiebeweging en desinformatie via sociale media. Voor deze groep 
zijn wellicht andere methoden mogelijk om hetzelfde doel te bereiken, zoals een meldingsplicht bij 
niet-vaccineren, of een financiële prikkel (bijvoorbeeld geen kinderbijslag).  
 
Wil men echter de vaccinatiegraad in alle delen van het land – en dus ook in de Biblebelt – verhogen, 
dan zal de overheid een wettelijke vaccinatieverplichting moeten invoeren. Ook een minder 
vergaande, indirecte vaccinatieplicht, zoals geen toegang tot kinderopvang of school, zal niet effectief 
zijn in de Biblebelt. In de gereformeerde gemeenten wordt nauwelijks gebruik gemaakt van 
kinderopvang. Om die reden zou vaccinatie als voorwaarde voor toegang tot kinderopvang geen effect 
hebben op deze groep.111 Vaccinatie als voorwaarde voor toegang tot de basisschool zou mogelijk zijn 
maar brengt veel nadelen met zich mee. Zo conflicteert dit met de schoolplicht en ligt het ‘gevaar’ op 
de loer dat ouders zullen kiezen voor thuisonderwijs. Hierdoor worden de kinderen afgezonderd van 

 
104 Maatregelen om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen 2019, p. 21. 
105 Maatregelen om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen 2019, p. 17.  
106 Uiteraard zitten hier nog veel haken en ogen aan die verder uitgewerkt moeten worden zoals welke 
organisatie hier verantwoordelijk voor moet zijn (inclusief wettelijke grondslag hiervoor), hoe zorgvuldig met 
deze persoonsgegevens omgegaan moet worden, manieren van bezwaar etc.  
107 Een ander voorbeeld is het boetebeleid bij onverzekerde auto’s. Een fout in het systeem van de RDW kon er 
zomaar voor zorgen dat mensen maandenlang in de gevangenis terecht kwamen en boetes maar bleven oplopen 
(Frederik, De Correspondent 14 april 2017).  
108 Bots e.a. 2021, p. 92. 
109 Kamerstukken II, 1993/94, 22894, nr. 4, p. 10.  
110 Pierik, Universiteit van Amsterdam 2019, p. 19.  
111 Prikken voor elkaar 2019, p.15. Ook ouders die hun kinderen niet vaccineren vanwege een antroposofische 
achtergrond maken weinig gebruik van kinderopvang. 
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de maatschappij en worden zij op die manier alsnog de dupe van de keuze van hun ouders.112 Tevens 
bereikt men deze kinderen dan op zijn vroegst op 4-jarige leeftijd, waardoor de kinderen al een groot 
deel van het Rijksvaccinatieprogramma gemist hebben. Het invoeren van een wettelijke 
vaccinatieplicht op straffe van een boete is dus de meest effectieve en minst ingrijpende maatregel die 
de overheid kan treffen om de vaccinatiegraad in alle delen van het land te kunnen verhogen.  
 
3.4 Samenvatting 
Als er sprake is van een inbreuk op een grondrecht, moet afgewogen worden of deze inbreuk te 
rechtvaardigen is. Naast dat de inbreuk bij wet voorzien moet zijn en een legitiem doel moet dienen 
zoals het beschermen van de gezondheid, moet de maatregel ook noodzakelijk zijn in een 
democratische samenleving. Bij de toets aan het noodzakelijkheidsvereiste maakt het EHRM in het 
geval van een vaccinatieverplichting, een afweging tussen de ernst van de inbreuk op het grondrecht 
tegenover de ernst van de besmettelijke ziekte. Onlangs oordeelde het EHRM dat een 
vaccinatieverplichting voor kinderen weliswaar een inbreuk vormde op het recht op privéleven, maar 
dat dit gerechtvaardigd is. Soms moeten individuele belangen wijken ter bescherming van de 
(volks)gezondheid. Het Hof beschouwt de vaccinatieplicht ook als vorm van sociale solidariteit. In 
eerdere uitspraken over verplichte vaccinatie verwoordde de toenmalige ECRM dit als een sociale 
plicht van het individu om het algemeen belang te dienen door de gezondheid van anderen niet in 
gevaar te brengen, zolang de eigen gezondheid daarmee geen gevaar loopt. Het Hof wijst ook 
structureel op de plicht in artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag om de belangen van kinderen voorop 
te stellen bij het nemen van beslissingen.  
 
Er is pas sprake van een inbreuk op de godsdienstvrijheid als er sprake is van een levensovertuiging of 
geloof met een zekere mate van begrijpelijkheid (overtuigingskracht), ernst, samenhang en 
belangrijkheid. Als daaraan is voldaan moet de gedraging vervolgens gekwalificeerd worden als 
geloofsuiting. Dit betekent dat er een direct verband moet zijn tussen de (negatieve) gedraging om 
vaccinatie af te wijzen en de godsdienstige leer die men aanhangt. Pas als blijkt dat aan deze 
voorwaarden is voldaan kan aangenomen worden dat de vaccinatieverplichting überhaupt inbreuk 
maakt op de godsdienstvrijheid, om vervolgens te kunnen toetsen of deze inbreuk gerechtvaardigd is 
of niet. Hoewel het EHRM een beroep op godsdienstvrijheid bij een vaccinatieplicht tot nu toe niet-
ontvankelijk heeft verklaard, is het mogelijk dat ook hierbij de bescherming van de gezondheid 
zwaarder mag wegen dan het recht op godsdienstvrijheid. Het is aannemelijk dat het EHRM het 
belang van (de gezondheid van) het kind conform het Kinderrechtenverdrag zwaarder laat wegen dan 
het belang van de godsdienstvrijheid van de ouders.  
 
De invoering van een wettelijke vaccinatieplicht in Nederland is proportioneel en voldoet aan het 
vereiste van subsidiariteit. De overheid heeft tot nu toe consequent ingezet op voorlichting en 
vrijwilligheid. Dit beleid heeft geen effect gehad: in de Biblebelt blijven zich uitbraken van 
infectieziekten voordoen en de landelijke vaccinatiegraad is al jaren onder de WHO-norm. Een 
wettelijke vaccinatieplicht op straffe van een boete is de enige manier om ervoor te zorgen dat de 
kinderen in de Biblebelt gevaccineerd worden en de vaccinatiegraad in alle delen van het land omhoog 
gaat. Het nadeel van het niet volledig kunnen naleven van een religieus voorschrift weegt niet op tegen 
de verschrikkelijke gevolgen van een uitbraak van een infectieziekte. Het is daarom proportioneel om 
een vaccinatieverplichting voor kinderen in te voeren. Hierbij kan het geen kwaad om evenals het 
EHRM te wijzen op de sociale plicht van het individu om de (volks-)gezondheid niet in gevaar te 
brengen.  
  

 
112 Kouwenhoven & Heck, NRC 21 juni 2021.  
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4. De wenselijkheid van een vaccinatieplicht in Nederland 
Als de invoering van een vaccinatieplicht juridisch mogelijk is, betekent dit niet automatisch dat dit 
ook wenselijk is. Om op een democratische manier te bepalen of dit een wenselijke maatregel is, 
wordt de vaccinatieplicht in dit hoofdstuk vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat 
bekeken. Aan de democratische rechtsstaat liggen twee idealen ten grondslag: het klassiek-liberale 
rechtsstaatideaal en het democratische ideaal. 
 
Het belangrijkste beginsel in het klassieke rechtsstaatideaal is het beschermen van de individuele 
vrijheid (het vrijheidsbeginsel). Door vastlegging van onvervreemdbare grondrechten wordt de 
individuele vrijheid beschermd tegen politieke inmenging. De democratische component van de 
rechtsstaat is gebaseerd op de idee van gelijkheid: besluiten moeten het resultaat zijn van collectief 
overleg waarbij alle groepen vertegenwoordigd zijn.113 Of in de woorden van president Lincoln: 
‘government of the people, by the people, for the people.’114 Er moet altijd gezocht worden naar het 
middelpunt in deze twee idealen van vrijheid en gelijkheid. In de zoektocht naar dit middelpunt wordt 
eerst gekeken naar de schadetheorie van John Stuart Mill. Vervolgens wordt voor de democratische 
component gekeken naar ‘de wil van het volk’. Naast de publieke opinie wordt ook gekeken hoe onze 
volksvertegenwoordigers hiermee omgingen en zouden moeten omgaan.  
 
4.1 Inperking vrijheid om schade aan de ander te voorkomen 
Hoe men denkt over overheidsdwang (zoals een vaccinatieverplichting) is afhankelijk van de 
betekenis die men geeft aan het begrip vrijheid. De filosoof Isaiah Berlin maakt onderscheid tussen 
twee betekenissen van vrijheid: negatieve en positieve vrijheid. Berlin beschrijft de betekenis van 
negatieve vrijheid als de vrijheid van; de vrijheid van het individu om naar eigen inzicht en vermogen 
te handelen zonder tussenkomst van anderen. Dit is wat de klassieke Engelse politieke filosofen 
verstonden onder het begrip vrijheid: hoe ruimer het gebied van niet-inmenging, hoe groter de 
vrijheid. Dit begrip van vrijheid vormt ook de basis voor het liberale gedachtegoed over de 
rechtsstaat.115 Zij begrepen echter ook dat volledige vrijheid ten koste zou gaan van andere belangrijke 
waarden, zoals recht, geluk of veiligheid. Vrijheden van de zwakken zullen snel onderdrukt worden 
door de sterken; ‘Vrijheid voor de snoek is de dood voor de witvissen’. Daarom zal de vrijheid van de 
één soms ingeperkt moeten worden om de vrijheid van de ander te garanderen.116 Voorvechters van 
deze theorie pleitten voor een bepaald minimum aan persoonlijke vrijheden dat niet geschonden mag 
worden. Een domein voor het privéleven waar niemand zich mee mag bemoeien.117 Waar deze grens 
tussen privéleven en openbaar gezag precies moet liggen, blijft onderwerp van discussie.  
 
John Stuart Mill is een van de belangrijkste voorvechters van negatieve vrijheid. De fouten die mensen 
maken door waarschuwingen en goede raad te negeren, vallen in het niet bij het onheil dat zou 
ontstaan als mensen gedwongen worden te doen wat de ander (de overheid) denkt dat goed voor ze is, 
aldus Mill. Volgens hem zou dit zorgen voor een maatschappij met bekrompen, benauwde en 
verwrongen mensen, die ‘zal bezwijken onder collectieve middelmatigheid’.118 Hoe weldadig de 
bedoelingen ook zijn, als men de keuzevrijheid afneemt en dwang gaat opleggen, erkent men de ander 
niet als mens. Volgens de bekende schadetheorie van Mill mag de vrijheid van het individu enkel 
beperkt worden als zijn gedrag schade toebrengt aan anderen. Als iemand zichzelf schade toebrengt, 
heeft de overheid geen reden voor inmenging. Dit komt overeen met de visie van het Hof in de zaak 
over Jehova’s getuigen, waarin het Hof erkende dat individuele vrijheid ook betekent dat men de 
vrijheid heeft om keuzes te maken die schadelijk of gevaarlijk voor zichzelf kunnen zijn. Beperking 
van de autonomie is uitsluitend gerechtvaardigd als iemands gedrag schade toebrengt aan een ander. 119 
Dit betekent dat een noodzakelijke vaccinatie tijdens een epidemie een gerechtvaardigde beperking op 

 
113 Rijkelijkhuizen, NJB 2008/2013, afl. 41.  
114 Van der Pot/Elzinga, Hoogers & De Lange 2006, p. 178. 
115 Stam, Ars Aequi 2014/0304, p. 305.  
116 Berlin (1958) 1996, p. 15.  
117 Berlin (1958) 1996, p. 18.  
118 Berlin (1958) 1996, p. 19.  
119 Stam, Ars Aequi 2014/0304, p. 305. 
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de vrijheid vormt, aangezien niet vaccineren schade kan toebrengen aan de ander.120 Daarnaast is de 
regel van het schadebeginsel volgens Mill slechts van toepassing op autonome personen.121 Omdat 
kinderen nog niet autonoom handelen, mag de overheid voor kinderen wel beschermende maatregelen 
opleggen. Dit wordt ook wel zacht paternalisme genoemd: overheidsingrijpen voor personen die niet 
autonoom kunnen handelen. Deze vorm van paternalisme is beter verenigbaar met het schadebeginsel 
dan hard paternalisme waarbij de overheid beperkingen oplegt aan autonome personen, zoals het 
verplicht stellen van de autogordel of motorhelm.122  
 
Als de overheid enkel dwingende maatregelen mag opleggen om ‘schade’ aan derden te voorkomen, 
zal gedefinieerd moeten worden welke vormen van schade daaronder vallen. Filosofen Marcel Verweij 
en Roland Pierik stellen: “ouders die afzien van vaccinatie accepteren nodeloze risico’s voor hun kind, 
en ze ondermijnen de collectieve bescherming die cruciaal is voor kinderen die te jong zijn voor 
vaccinatie of mensen die door ziekte slechts beperkt profiteren van hun eigen inentingen.” Zij vinden 
een vaccinatieverplichting voor ernstige ziekten als polio en mazelen om die reden goed te verenigen 
met het schadebeginsel van Mill.123 Dute wijst erop dat de ernst van de ziekte, het feit dat een ziekte 
relatief eenvoudig voorkomen kan worden (door vaccinatie), of het feit dat een ziekte overdraagbaar is 
als zodanig geen rechtvaardiging vormen voor dwingend overheidsoptreden. Bij ernstige ziektes als 
kanker of hart- en vaatziekten zijn dwingende preventieve maatregelen over het algemeen ook niet 
toelaatbaar. Dute geeft als voorbeeld dat de invoering van een rookverbod niet toelaatbaar wordt 
geacht, hoewel hiermee veel slachtoffers van longkanker voorkomen kunnen worden. 124 Dit voorbeeld 
illustreert echter meteen dat de visie van de maatschappij en de politiek op welke schade aanvaardbaar 
is (en daarmee of dwangmaatregelen geoorloofd zijn) verandert in de loop der tijd. Terwijl een 
rookverbod bij publicatie van Dute’s proefschrift in 1994 niet acceptabel was, is deze maatregel 
inmiddels (deels en in kleine stapjes) ingevoerd. Anno 2021 kan de gemiddelde Nederlander zich niet 
meer voorstellen dat roken in een restaurant ooit geaccepteerd werd. Wellicht zorgt de invoering van 
een vaccinatieverplichting er ook voor dat niet-vaccineren in de toekomst meer gezien en erkend 
wordt als het toebrengen van schade aan een ander, net als het opsteken van een sigaret naast een 
ander.  
 
4.2 Democratie: de ‘wil van het volk’ 
Donner legt uit dat de zwakte in de idee van de klassieke liberale rechtsstaat hierin bestaat dat er te 
veel nadruk wordt gelegd op hoe de staat moet zijn ingericht, en niet op wat de staat behoort te 
doen.125 Daarom was het nodig om de rechtsstaat te verbinden met de idee van de democratie. Waar de 
klassieke rechtsstaat toeziet op het stellen van grenzen en randvoorwaarden voor het optreden van de 
staat, ziet democratie toe op het besluitvormingsproces. Burkens et al. geven een extra sociale 
dimensie aan de rechtsstaat en stellen dat een rechtsstaat niet alleen bestaat uit de vrijheid van 
(negatieve vrijheid van Mill), maar ook uit ‘de vrijheid tot’.126 Dit is wat Berlin positieve vrijheid 
noemt: de overheid moet mensen in staat stellen om kansen te grijpen en hun doelen te bereiken.127 
Hoewel er in de literatuur discussie is of dit sociale element noodzakelijk is om te kunnen spreken van 
een rechtsstaat, wordt wel erkend (ook in de rechtsspraak) dat de bescherming van grondrechten niet 
meer alleen kan bestaan uit het onthouden van overheidsbemoeienis. Vooral bij sociale grondrechten 
zoals het recht op gezondheid, is juist actief overheidsoptreden vereist.128 

 
120 EHRM 22 november 2010, no. 302/02, ECLI:CE:ECHR:2010:0610JUD000030202, m.nt. J.H. Gerards  
(Jehova Witnesses of Moscow e.a./Rusland).  
121 Stam, Ars Aequi 2014/0304, p. 306. 
122 Stam, Ars Aequi 2014/0304, p. 305. Ook al zou Mill het er niet mee eens zijn, soms is een paternalistische 
regel als het dragen van een autogordel (enkel ter bescherming van het individu zelf) toch ingevoerd.  
123 Pierik & Verweij, NRC 25 juni 2018.  
124 Dute 1994, p. 145. 
125 Van der Pot/Elzinga, Hoogers & De Lange 2006, p. 146. 
126 De toekomst van de nationale rechtsstaat 2002, p. 49. 
127 Berlin (1958) 1996, p. 26. 
128 Van der Pot/Elzinga, Hoogers & De Lange 2006, p. 257. 
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De overheid heeft dus een actieve taak ervoor te zorgen dat burgers het recht op gezondheid kunnen 
verwezenlijken. De vraag is of ‘het volk’ hier een vaccinatieverplichting onder verstaat. Hier zal men 
via het democratische besluitvormingsproces achter moeten komen. ‘Government by the people’ komt 
in het ideale geval tot stand langs de weg van een vertegenwoordigend stelsel op basis van overleg: 
goede discussies waarbij iedereen zijn mening geeft en de meerderheid vervolgens een beslissing 
neemt. Maar door de toename van individualisering en de daarmee gepaard gaande afname van de 
homogeniteit in de samenleving, zijn de sociale, geestelijke en economische tegenstellingen zo groot 
dat men moet accepteren dat besluitvorming zal bestaan uit het sluiten van compromissen met 
wisselende belangenevenwichten. In Van der Pot/Elzinga wordt erop gewezen dat ondanks deze 
onvolkomenheden de representatieve democratie een middel is om te regeren in verantwoordelijkheid 
en in verbinding met de publieke opinie.129 
 
De publieke opinie 
De corona-pandemie heeft laten zien dat onze samenleving bereid is veel vrijheden in te leveren ten 
behoeve van de volksgezondheid. Niet reizen, thuiswerken, geen samenkomsten, afstand houden, 
mondkapjes dragen etc. Tegelijkertijd illustreerde het ook de sterke grondwettelijke bescherming van 
de godsdienstvrijheid. Terwijl bioscopen, theaters en restaurants hun deuren verplicht moesten sluiten, 
werden moskeeën en kerken slechts dringend geadviseerd hetzelfde te doen. Hoewel deze 
uitzonderingspositie voor kerken wellicht te verklaren is door onze calvinistische geschiedenis en de 
scheiding tussen kerk en staat, lijkt de maatschappij hier steeds minder begrip voor op te kunnen 
brengen. Toen de kerk in Staphorst besloot een kerkdienst voor 600 mensen te organiseren terwijl voor 
de rest van Nederland een maximale groepsgrootte van 30 personen gold, klonk er veel onbegrip en 
afgunst vanuit de samenleving.130 Terwijl horeca- en amusementsondernemers hun deuren moesten 
sluiten ter bescherming van de volksgezondheid, mocht de dominee vrolijk doorgaan. Dit privilege 
van kerken werd duidelijk niet geaccepteerd door maatschappij; ‘Theaters dicht, dan kerken ook’ 
volgens Youp van ’t Hek. Volgens Hugo Borst hadden de ‘godsdienstwaanzinnigen schijt aan Rutte én 
aan het zorgpersoneel’. Een toepasselijke, veelgehoorde uitspraak was ook: ‘gelijke monniken, gelijke 
kappen’. De Nederlandse regering heeft de waarde van godsdienstvrijheid zwaar laten wegen.131 De 
maatschappij leek er anders over te denken.  
 
Dit is niet de eerste keer dat kerken onder een vergrootglas liggen tijdens de uitbraak van een 
infectieziekte. Staphorst werd in 1971 wereldnieuws. Deze gemeente werd getroffen door een uitbraak 
van polio omdat de ouders in Staphorst om godsdienstige redenen geen vaccin aan hun kinderen 
gaven. Dit leidde tot heftige, maatschappelijke kritiek. Hoe konden ouders hun kinderen bewust 
blootstellen aan de vreselijke gevolgen van polio? De krantenkoppen luidden dat er sprake was van 
een sekte met een valse ideologie, dat de vaccinatieverplichting moest terugkomen om kinderlevens te 
redden, en dat de groep met gewetensbezwaren tegen vaccinatie als paria’s geïsoleerd moest worden 
van de samenleving.132 Het geloof en de privacy van de inwoners van Staphorst die hun kinderen 
moesten begraven werden niet gespaard door de media. Maas beschrijft dat “de agressie tegen de 
Staphorster bevolking soms door een uiterst dun en doorzichtig vliesje beschaving binnen de perken 
bleef”.133  
 
In 1978 was er een nieuwe, veel grotere uitbraak van polio met meer dan 100 slachtoffers, waardoor 
de discussie over vaccinatie weer losbrak. Dit keer bleef de polio-uitbraak niet in Staphorst, maar werd 
het verspreid door de hele Biblebelt. Geen van de slachtoffers was ingeënt tegen polio en alle 

 
129 Van der Pot/Elzinga, Hoogers & De Lange 2006, p. 181-182. 
130 Van Bijsterveld, Radboud Universiteit 21 oktober 2020; Van der Zwaag, RD 16 oktober 2020; Vermeulen, 
NRC 5 december 2020; Borst, De Stentor 5 oktober 2020; NU.nl, ‘Waarom vormen kerken toch steeds een 
uitzondering in het coronabeleid?’, NU.nl 14 oktober 2020.  
131 Met de motivering dat het krachtens artikel 6, tweede lid van de Grondwet niet toegestaan was om 
maatregelen op te leggen binnen godsdienstige gebouwen. Of dit grondwettelijk mogelijk was geweest, zijn de 
meningen overigens over verdeeld.  
132 Maas 1988, p. 75. 
133 Maas 1988, p. 61.  



 23 

slachtoffers waren aangesloten bij een zwaar gereformeerd kerkgenootschap.134 De christelijke 
gemeenschap sprak zich nu ook duidelijk uit. Ze verweten de rest van de samenleving hypocriet te 
zijn. Terwijl men zwijgt over misbruik van drank en drugs, abortus en euthanasie, is men 
verontwaardigd over het lot van poliopatiënten.135 Maas wijst erop dat tegenover het verhoogde risico 
op polio in de gereformeerde gemeenten tegelijkertijd een lager risico staat op criminaliteit, 
drugsgebruik of geslachtsziekten.136 Levert de levenswijze van de gereformeerden echt meer schade 
op voor de gezondheid van kinderen dan de levenswijze van Randstedelijk Nederland? Maas stelt 
gechargeerd: “Liever aids dan polio?”137 
 
Vanuit dit standpunt bekeken kan men zich afvragen of inmenging wel te rechtvaardigen is voor 
vaccinatie. Zijn de kinderen in de Biblebelt echt zoveel slechter af? Om te toetsen of een wet 
rechtvaardig is, zou het interessant zijn om de methode van John Rawls te gebruiken. Volgens de 
methode van Rawls is een wet rechtvaardig als de mensen die benadeeld worden in theorie ook met de 
wet hadden kunnen instemmen. Belangrijk in de methode van Rawls is dat de personen tijdens het 
besluitvormingsproces niet weten tot welke groep zij behoren (en dus of de maatregel positieve of 
negatieve gevolgen voor henzelf of hun omgeving heeft). Deze methode zou ervoor zorgen dat mensen 
zo veel mogelijk streven naar gelijkheid en mensen alleen worden belast als dit in het algemeen belang 
is.138  De meerderheid van de Nederlandse bevolking vond het eenvoudig om Staphorst te veroordelen 
en te stellen dat de overheid een vaccinatieplicht moest invoeren. De vraag is of diezelfde meerderheid 
bij toepassing van de Rawls methode eenzelfde mening zou zijn toegedaan, als zij niet weten tot welke 
groep zij behoren.  
 
Of men zal instemmen met een vaccinatieplicht zal deels afhankelijk zijn van het vertrouwen in de 
politiek. Vertrouwd men het de overheid toe te bepalen welke vaccins onze kinderen toegediend 
moeten krijgen? Wat als er in de toekomst iemand aan de macht komt die andere vaccins toevoegt aan 
het vaccinatieprogramma, waarvan de veiligheid of noodzakelijkheid niet gegarandeerd is? Als men 
echter uitgaat van vertrouwen in de overheid, kan men ook overwegen dat het belangrijk is om als 
overheid de gezondheid van kinderen minder afhankelijk te maken van toevallige overtuigingen van 
ouders. Zonder vaccinatieverplichting moet iemand maar net ouders treffen die kiezen voor vaccinatie, 
om beschermd te blijven tegen polio en andere ernstige infectieziekten. Moeten kinderen die geboren 
worden in deze minderheidsgroepen (waarbij men dus niet weet of men daar zelf deel van uitmaakt) 
het risico op deze gezondheidsschade lopen ten behoeve van de overtuigingen van hun ouders? Tevens 
is ook het risico dat niet-vaccineren de rest van de bevolking raakt. Als de groep vaccinatieweigeraars 
te groot wordt komt de hele bevolking in gevaar. Dit is een reëel risico in Nederland, gezien het feit 
dat de vaccinatiegraad al zes jaar te laag is.  
 
De volksvertegenwoordigers 
De volksvertegenwoordigers lijken niet bepaald in verbinding te staan met de publieke opinie. De 
politiek bleef in 1971 uiterst stil tijdens de polio-uitbraak in Staphorst. Het was verkiezingstijd en 
blijkbaar wilde niemand zich branden aan het onderwerp.139 Ook na de veel grotere polio-uitbraak in 
1978 kwam er geen debat. De politiek durfde de afweging tussen de waarden van godsdienstvrijheid 
en autonomie van de ouders tegenover de gezondheid van de kinderen en solidariteit naar de 
samenleving niet te maken en liet het onderwerp en de verantwoordelijkheid over aan de 
staatssecretaris van Volksgezondheid. De staatssecretaris heeft de kwestie afgedaan met een brief aan 

 
134 Het verband tussen de kerk en polio was aannemelijk omdat van de 400.000 niet-gevaccineerden die niet 
aangesloten waren bij een kerk niemand polio opliep. Deze mensen werden beschermd door de hoge 
vaccinatiegraad in hun omgeving. Dit was anders in de gereformeerde gemeenten (Maas 1988, p. 102).  
135 Hier is overigens behoorlijk wat op af te dingen. Nederland staat op nummer 1 in Europa qua aantal 
uithuisplaatsingen: 46.000 kinderen zijn uit huis geplaatst omdat de staat van mening is dat de ouders niet goed 
voor hun kinderen zorgen (Van Beek 2020, p.20).  
136 Maas 1988, p. 118.  
137 Maas 1988, p. 119.  
138 Dute 1994, p. 134.  
139 Maas 1988, p. 90. 
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de Kamer, waarin een enkele Kamervraag werd beantwoord. 140 De volksvertegenwoordigers bleven 
stil. Ze verstopten zich voor de woede van de samenleving richting de zwaar gereformeerden. Maas: 
‘Politiek en parlement zwegen bij de graven en de ziekbedden van de polio-slachtoffers omdat zij geen 
levensbeschouwelijk gefundeerde keuzes konden maken.’141  
 
Kinderrechter en jeugdrechtdeskundige Doek verweet de politiek in die tijd nalatigheid. Met 
verwijzing naar het Kinderrechtenverdrag wees hij op het recht van kinderen om in gezondheid op te 
groeien en de plicht van de overheid dit te faciliteren.142 Hoewel Maas een stuk genuanceerder in de 
discussie staat dan Doek, erkent ook hij dat de politiek het plenaire debat niet uit de weg had mogen 
gaan.143 Een parlementair debat over de autonomie van ouders en de taak en bevoegdheid van de 
overheid om de gezondheid van kinderen te beschermen had richting kunnen geven aan de discussie in 
de samenleving. Maas verweet de politiek ook dat zij het probleem eenvoudig doorverwezen naar de 
Gezondheidsraad. Deze problematiek raakt alle vezels van de samenleving en zou door de politiek 
bestuurd moeten worden volgens Maas. Niet alleen bij de polio-uitbraken, maar opnieuw bij het 
aidsbeleid keek de overheid naar de Gezondheidsraad voor antwoorden en volgden zij gewetensvol 
hun adviezen op.144 Het verwijt aan de politiek dat zij de beslissingen aan medici overlaat, klinkt 
opnieuw tijdens de huidige corona-crisis.145 
 
Dit keer, tijdens de corona-pandemie, ontkomt de politiek er niet aan om een standpunt in te nemen 
over wel of niet verplicht vaccineren. Waar veel Europese landen verschillende vormen van verplichte 
vaccinatie invoeren voor corona, wordt in de Nederlandse politiek vooral gehamerd op het belang van 
keuzevrijheid. De regering blijkt mordicus tegen een vaccinatieplicht voor corona.146 De Jonge stelt 
echter wel: ‘Een vrije keuze betekent nog niet een vrijblijvende keuze. Vrijheid komt nooit zonder 
verantwoordelijkheid voor jezelf en voor de mensen om je heen.’ Dit doet erg denken aan de visie van 
Mill: vrijheid enkel beperken om schade aan de ander te voorkomen. Het kabinet heeft daarom 
gekozen voor het invoeren van de corona-pas: voor toegang tot restaurant, bioscopen of musea moet 
men een vaccinatiebewijs of negatieve test overhandigen. Het kabinet verdedigt deze keuze ook met 
het argument dat de vrijheid van niet-gevaccineerden, de vrijheid van de mensen die wel gevaccineerd 
zijn niet grenzeloos mag beperken.147 Het kabinet heeft hiermee gekozen voor de minst ingrijpende 
maatregel om zoveel mogelijk vrijheid te garanderen, zonder dat het gedrag van de ene partij (de 
vaccinatie-tegenstanders) de gezondheid van de andere partij (de gevaccineerden) in gevaar kan 
brengen. John Stuart Mill en Hugo de Jonge zouden prima door één deur kunnen.  
 
Met het beleid voor de corona-vaccinatie is nog geen antwoord gegeven op de vraag of een verplicht 
Rijksvaccinatieprogramma wenselijk is. Een belangrijk verschil met het corona-vaccin is namelijk dat 
(autonome) volwassenen de beslissing kunnen nemen voor zichzelf, terwijl kinderen bij het 
Rijksvaccinatieprogramma afhankelijk zijn van de keuze van hun ouders. Omdat kinderen niet 
autonoom zijn mag de overheid vrijheden inperken om hen te beschermen, aldus Mill. Maar denkt de 
maatschappij er ook zo over? De oproep aan de politiek is om het parlementaire debat, dat tijdens de 
polio-uitbraken vakkundig ontweken werd, alsnog te voeren. Volksvertegenwoordigers horen in een 
representatieve democratie de publieke opinie te representeren. Mag van de volksvertegenwoordigers 
niet verwacht worden dat zij een standpunt innemen over wel of geen vaccinatieplicht, en over het 
belang van individuele vrijheid tegenover de rol van de overheid bij het beschermen van de 
gezondheid van kinderen en de maatschappij? 
 

 
140 Maas 1988, p. 128. 
141 Maas 1988, p. 137.  
142 Maas 1988, p. 114. 
143 Maas 1988, p. 137. 
144 Maas 1988, p. 140.  
145 BNR, ‘Kabinet legt politieke keuzes bij OMT’, BNR 3 februari 2021; Klaassen, AD 16 april 2021. 
146 NOS, ‘Boetes, geen loon: dit doen andere landen om vaccinatiegraad omhoog te krijgen’, NOS 10 september 
2021. 
147 NOS, ‘Toegangstesten over tijdje niet meer gratis, maar 'geen voorstander vaccinatieplicht', NOS 13 augustus 
2021. 
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In dit debat zou ook stilgestaan moeten worden bij de gevolgen van de ‘individualiseringpolitiek’. 
Maas wijst er terecht op dat de politiek te veel gericht is op (vrijheid van) het individu. Het idee van 
gezondheid als collectieve verantwoordelijkheid lijkt langzaam weggeëbd in de twintigste eeuw. Het 
past niet meer binnen met neoliberalisme van individuele kansen.148 Dit lijkt tot gevolg te hebben dat 
mensen bij de keuze voor vaccinatie uitsluitend overwegen wat deze keuze voor henzelf betekent.149 
Alsof de keuze van het individu losstaat van het gevolg hiervan voor de maatschappij. Hiermee wordt 
miskent dat elk individu een sociaal wezen is dat bestaat bij de gratie van het samenleven met 
anderen.150 De politiek heeft de taak om de maatschappij te ordenen, ook op sociaal-cultureel niveau: 
hoe zwaar weegt onze samenleving de normen van de gereformeerde gemeenten (bescherming van 
grondrechten van de minderheid) ten opzichte van de solidariteit naar de samenleving als geheel? In 
een gezonde democratie zou hier het publieke debat over gevoerd moeten worden.  
 
4.3 Samenvatting 
In een democratische rechtsstaat zal altijd gezocht moeten worden naar het evenwicht tussen zo veel 
mogelijk vrijheid (van overheidsbemoeienis) voor het individu en zoveel mogelijk gelijkheid via het 
democratische besluitvormingsproces. De invoering van een vaccinatieverplichting is een vorm van 
gelijkheid die de gezondheid van kinderen en de samenleving als geheel beschermt, maar vormt een 
inbreuk op de godsdienstvrijheid en autonomie, onder andere voor de ouders in de Biblebelt. Hoe 
moet de overheid de afweging maken of deze inbreuk op de godsdienstvrijheid wenselijk is voor de 
samenleving? Volgens de schadetheorie van John Stuart Mill moet de overheid niet ingrijpen in de 
vrijheid van het individu, tenzij het gedrag van het individu schade toebrengt aan de ander. Het is goed 
te verdedigen dat ouders schade toebrengen aan hun kind door hen onnodig bloot te stellen aan 
infectieziekten. Daarnaast is overheidsingrijpen volgens Mill ook toegestaan om personen die (nog) 
niet autonoom kunnen handelen, zoals kinderen, te beschermen. Ook volgens de strenge schadetheorie 
van Mill is een inbreuk op het vrijheidsbeginsel (waar in de klassieke liberale rechtsstaat veel waarde 
aan wordt gehecht) te rechtvaardigen om schade aan kinderen te voorkomen.  
 
Vanuit het democratische perspectief op de rechtsstaat moet de beslissing om een 
vaccinatieverplichting in te voeren, via een democratisch besluitvormingsproces plaatsvinden. Het 
democratische debat door de volksvertegenwoordigers ontbreekt echter. De oproep aan de politiek is 
om het parlementaire debat dat tijdens de polio-uitbraken vakkundig ontweken werd alsnog te voeren. 
Volksvertegenwoordigers horen in een representatieve democratie de publieke opinie te representeren. 
Het advies is om in dit debat ook stil te staan bij de collectieve verantwoordelijkheid die de 
samenleving draagt om de (volks-)gezondheid te beschermen. 
 
Om de afweging te maken of een vaccinatieplicht rechtvaardig is in onze democratie, kan men de 
methode van Rawls gebruiken. Bij het toepassen van deze methode op de bestrijding van 
infectieziekten moet men zich afvragen: zouden redelijke personen, zonder te weten of de maatregel 
ook op hen (of op hun naasten) van toepassing zal zijn, met deze maatregel hebben kunnen 
instemmen? De conclusie is dat de uitkomst vooral zal afhangen van het vertrouwen in de politiek. In 
mijn opinie zou men kunnen instemmen met een vaccinatieverplichting om twee redenen. De eerste 
reden is dat men het belang van de gezondheid van het kind zwaarder laat wegen dan de autonomie en 
godsdienstvrijheid van ouders, ook als men niet weet of zij zelf tot deze groep behoren. Gezien vanuit 
het belang van het kind, maakt men het kind hiermee minder afhankelijk van toevallige overtuigingen 
van ouders. De tweede reden is dat men het belang van de samenleving als geheel zwaarder laat wegen 
dan het belang van individuele keuzevrijheid. Het is in ieders belang om uitbraken van infectieziekten 
te voorkomen. Na een tijd van individualisme moet de samenleving eraan herinnerd worden dat het 
beschermen van de gezondheid een collectieve verantwoordelijkheid is. Om beide redenen is 
verplichte vaccinatie voor kinderen, op straffe van een boete, een wenselijke maatregel.  
 
 

 
148 Pierik e.a., Universiteit van Amsterdam 2019, p. 6.  
149 Een voorbeeld hiervan is Hertzberger, NRC 4 augustus 2018. 
150 Maas 1988, p. 145. 
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5. Conclusie 
Terug naar de hoofdvraag van dit onderzoek: In hoeverre kan de overheid een vaccinatieplicht voor 
kinderen invoeren als uitdrukking van het recht op gezondheid, en is dit wenselijk?  
 
In de Grondwet is opgenomen dat de overheid de volksgezondheid bevordert. Dit is in lijn met 
internationale verdragen waarin het recht op gezondheid is opgenomen. Dit is geen recht om gezond te 
zijn, maar een plicht voor de overheid om de gezondheid van mensen te respecteren, beschermen en 
verwezenlijken. Specifiek voor kinderen heeft de overheid extra afspraken gemaakt in het 
Kinderrechtenverdrag. Middels dit verdrag erkent de staat dat geen enkel kind de toegang tot 
voorzieningen van de gezondheidszorg mag worden onthouden en dat zij bij alle maatregelen die 
gevolgen kunnen hebben voor kinderen, de belangen van het kind vooropzet.  
 
Om kinderen te beschermen tegen infectieziekten biedt de overheid een vrijwillig 
vaccinatieprogramma aan. De keuze om kinderen wel of niet te vaccineren wordt bij de ouders 
gelaten. Als gevolg hiervan is er een grote groep kinderen in Nederland die geen vaccinaties ontvangt 
en structureel slachtoffer wordt van infectieziekten. Dit zijn kinderen die in de Biblebelt worden 
geboren en die vanwege de religieuze overtuigingen van hun ouders niet worden gevaccineerd. De 
groep kinderen die geen vaccinaties krijgt wordt steeds groter. Door het grote succes van vaccins is de 
noodzaak van vaccinatie onzichtbaar geworden en via sociale media wordt veel desinformatie 
verspreid over mogelijke nadelen van vaccinatie. Hierdoor groeit de groep vaccinatieweigeraars. Al 
sinds 2016 voldoet Nederland niet meer aan de wenselijke vaccinatiegraad van 95%. Dit vormt een 
bedreiging voor de volksgezondheid; met een dalende vaccinatiegraad stijgt de kans op nieuwe 
epidemieën van infectieziektes. Dit is reden voor de overheid om een vaccinatieplicht te overwegen. 
Artikel 22 van de Grondwet kan, in samenhang met artikel 12 van het IVESCR en de normen uit het 
Kinderrechtenverdrag, een belangrijke legitimatie vormen voor de invoering van een wettelijke 
grondslag voor een vaccinatieverplichting.  
 
Er zijn verschillende manieren om vaccinatie te verplichten. In veel Europese landen is vaccinatie 
verplicht voor toegang tot kinderopvang, vaak in combinatie met een boete. In Nederland zou dit niet 
effectief zijn omdat de gezinnen van de gereformeerde gemeenten in de Biblebelt nauwelijks gebruik 
maken van opvang, waardoor hun kinderen niet zullen profiteren van een dergelijke maatregel. Als het 
belang van deze kinderen voorop wordt gesteld (zoals de overheid erkend heeft te zullen doen in het 
Kinderrechtenverdrag), kan beter gekozen worden voor een wettelijke verplichting voor deelname aan 
het Rijksvaccinatieprogramma met een boete voor ouders die hier niet aan voldoen.  
 
Om kindervaccinaties wettelijk verplicht te stellen eist het legaliteitsbeginsel een wettelijke grondslag. 
Dit moet een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige toestemming zijn, zo blijkt uit de jurisprudentie van de 
Hoge Raad. Een dergelijke grondslag ontbreekt op dit moment in de Nederlandse wetgeving. De 
wetgever zal dus moeten onderzoeken of er constitutionele ruimte is voor invoering van een 
vaccinatieverplichting, mede aangezien hier een botsing kan optreden met andere grondrechten. Met 
name de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een belangrijk grondrecht dat in het geding 
kan komen. Dit is niet zonder meer het geval, omdat niet iedere gedraging die wordt gemotiveerd door 
een godsdienst of levensovertuiging automatisch beschermd wordt door artikel 9 EVRM en artikel 6 
van de Grondwet (godsdienstvrijheid). Dat is uitsluitend het geval wanneer het weigeren van 
vaccinatie gekwalificeerd kan worden als een directe geloofsuiting van de godsdienst of 
levensovertuiging die men aanhangt. Daarbij moet het gaan om een godsdienst (of levensovertuiging) 
met een zekere mate van begrijpelijkheid (overtuigingskracht), ernst, samenhang en belangrijkheid. 
Pas als blijkt dat aan deze voorwaarden is voldaan kan aangenomen worden dat de 
vaccinatieverplichting überhaupt inbreuk maakt op de godsdienstvrijheid. Zoals het EHRM stelde is 
enkel een kritische houding tegenover vaccinatie niet voldoende. 
 
Inmenging in dit grondrecht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is alleen dan 
gerechtvaardigd, als dit bij wet is voorzien, als het een legitiem doel dient (waar het beschermen van 
de gezondheid onder valt) en als het noodzakelijk is in een democratische samenleving. Het EHRM 
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toetst het noodzakelijkheidsvereiste voor een vaccinatieverplichting door een afweging te maken 
tussen de ernst van de inbreuk op het grondrecht tegenover de ernst van de besmettelijke ziekte. Uit de 
jurisprudentie van het EHRM blijkt dat een vaccinatieverplichting weliswaar een inbreuk kan vormen 
op individuele rechten, maar dat dit gerechtvaardigd is. Soms moeten individuele belangen wijken ter 
bescherming van de volksgezondheid. Het Hof beschouwt de vaccinatieplicht als vorm van sociale 
solidariteit. Men heeft de plicht om de gezondheid van anderen niet in gevaar te brengen, zolang de 
eigen gezondheid niet in gevaar is. Het Hof wijst hierbij ook structureel op de plicht in artikel 3 van 
het Kinderrechtenverdrag om de belangen van kinderen voorop te stellen bij het nemen van 
beslissingen.  
 
Hoewel de godsdienstvrijheid in artikel 6 van de Grondwet een iets andere beperkingssystematiek kent 
dan artikel 9 EVRM, biedt ook de Grondwet voldoende constitutionele ruimte voor een wettelijke 
vaccinatieplicht. Als het noodzakelijk is in een democratische samenleving, is er ruimte voor de 
overheid om een wettelijke grondslag te creëren voor een vaccinatieverplichting als uitdrukking van 
het recht op gezondheid van kinderen. Qua vorm moet deze verplichting wel proportioneel zijn en 
voldoen aan het vereiste van subsidiariteit. Een wettelijke vaccinatieverplichting op straffe van een 
boete, voldoet hieraan.  
 
De juridische haalbaarheid van een vaccinatieplicht, maakt nog niet dat het invoeren ervan ook 
wenselijk is in onze democratische rechtsstaat. Het is belangrijk dat deze beslissing wordt genomen 
via een democratisch besluitvormingsproces. In een democratische rechtsstaat zal altijd gezocht 
moeten worden naar het evenwicht tussen enerzijds het klassieke rechtsstaatideaal van zo veel 
mogelijk vrijheid (van overheidsbemoeienis) voor het individu, en anderzijds het democratische ideaal 
van zoveel mogelijk gelijkheid door besluitvorming via collectief overleg. Voor dit laatste is een 
publiek debat door de volksvertegenwoordigers vereist, en dat ontbreekt op dit moment. De oproep 
aan de politiek is om het parlementaire debat over een vaccinatieverplichting dat tijdens de polio-
uitbraken vakkundig ontweken werd, alsnog te voeren. Men mag van de volksvertegenwoordigers 
verwachten dat zij een standpunt innemen over het belang van individuele vrijheid tegenover de rol 
van de overheid in het beschermen van de gezondheid van kinderen en de maatschappij als geheel.  
 
Om vanuit het klassieke rechtsstaatideaal te bepalen of een inbreuk op de individuele vrijheid te 
rechtvaardigen is, kan men gebruik maken van de schadetheorie van John Stuart Mill: een groot 
voorstander van zoveel mogelijk individuele vrijheid. Volgens deze schadetheorie mag de overheid 
nooit ingrijpen in de vrijheid van het individu, tenzij het gedrag van het individu schade toebrengt aan 
de ander. Het is goed te verdedigen dat ouders schade toebrengen aan hun kind door het (en daarmee 
ook de maatschappij) onnodig bloot te stellen aan de gezondheidsrisico’s van infectieziekten. 
Daarnaast is overheidsingrijpen volgens Mill ook toegestaan om personen die (nog) niet autonoom 
kunnen handelen, zoals kinderen, te beschermen. Ook volgens de strenge schadetheorie van Mill is een 
inbreuk op het vrijheidsbeginsel te rechtvaardigen om schade aan kinderen te voorkomen.  
 
Een andere methode om te bepalen of een wet wenselijk en rechtvaardig is, is de methode van Rawls. 
Bij deze methode vraagt men zich af: zou een redelijk mens, zonder te weten of de maatregel ook op 
hemzelf (of op zijn naasten) van toepassing is, met deze maatregel kunnen instemmen? In mijn opinie 
zou men kunnen instemmen met een vaccinatieverplichting om twee redenen. De eerste reden is dat 
men het belang van de gezondheid van het kind zwaarder laat wegen dan de autonomie en 
godsdienstvrijheid van ouders, ook als men niet weet of men zelf tot deze groep behoort. Gezien 
vanuit het belang van het kind, maakt men het kind hiermee minder afhankelijk van toevallige 
overtuigingen van ouders. De tweede reden is dat men het belang van de samenleving als geheel 
zwaarder laat wegen dan het belang van individuele keuzevrijheid. Omdat de uitbraak van een 
infectieziekte grote maatschappelijke ontwrichting teweeg kan brengen, is het in ieders belang om 
uitbraken van infectieziekten te voorkomen. Na een tijd van individualisme moet de samenleving 
eraan herinnerd worden dat het beschermen van de gezondheid een collectieve verantwoordelijkheid 
is. Deze twee punten maken verplichte deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen 
(met een boete voor de ouders als strafmaatregel) rechtvaardig en wenselijk.  
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Dit onderzoek is gericht op het Rijksvaccinatieprogramma. De vaccinaties in dit programma zijn 
gericht op ziekten die gevaarlijk zijn voor kinderen. Een suggestie voor nader onderzoek zou zijn om 
te onderzoeken of een vaccinatieverplichting voor kinderen ook te rechtvaardigen is als het gaat om 
een vaccin tegen een ziekte als COVID-19. Deze ziekte raakt een andere doelgroep, namelijk ouderen 
en mensen met overgewicht. Als komt vast te staan dat COVID-19 geen ernstige 
gezondheidsproblemen veroorzaakt bij kinderen, is het de vraag of we als maatschappij mogen 
verwachten dat kinderen ingeënt worden, enkel met het doel om bij te dragen aan de 
groepsimmuniteit. Of gaat deze vorm van sociale solidariteit te ver? Een andere suggestie voor nader 
onderzoek betreft de vraag of een vaccinatieplicht voor volwassenen ook te rechtvaardigen is. Dit 
onderzoek gaat er ongetwijfeld komen.  
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