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De laatste, maar niet de geringste persoon die ik wil bedanken is mijn partner. Mijn steun en 
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HOOFDSTUK 1.  

1.1. Inleiding  

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft in de afgelopen twee jaar wereldwijd heel wat 

teweeggebracht en dus ook in Nederland. Een pandemie van zo’n proportie heeft Nederland 

nog niet eerder meegemaakt. De overheid heeft daardoor snel moeten optreden in een nieuwe 

situatie. Sinds de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 11 maart 2020 heeft aangegeven 

dat er door de opkomst van het COVID-19 virus officieel sprake is van een pandemie, zijn er 

door de overheid veel maatregelen in het leven geroepen.1 Een pandemie zoals niet eerder 

gekend, vereist snel en doeltreffend optreden van de overheid, waardoor een 

belangenafweging niet altijd mogelijk is. Het beschermen van het recht op gezondheid heeft 

prioriteit. De verplichtende maatregelen die per 25 september 2021 in Nederland zijn 

ingegaan, zoals het coronatoegangsbewijs, zijn ter voorkoming van het verspreiden van het 

virus en ter bescherming van de volksgezondheid. Om een coronatoegangsbewijs te 

verkrijgen moet men ofwel volledig gevaccineerd zijn, een negatief testresultaat of een 

COVID-19-herstelbewijs hebben. Niet-gevaccineerde burgers ervaren dus beperkingen in hun 

dagelijkse bestaan. Een uitgesproken doel van de overheid is om met dit 

coronatoegangsbewijs het vaccineren tegen corona te stimuleren. Opvallend is dat de 

genomen verplichtende maatregelen en het daarmee aanmoedigen van het vaccineren tegen 

COVID duidelijk fundamentele grondrechten raken, namelijk ‘het recht op eerbiediging van 

de lichamelijke integriteit’, ex artikel 8 EVRM.  

 

1.2. Probleemanalyse 

Het recht op eerbiediging van het privéleven, zoals verankerd in artikel 8 EVRM en de 

daarmee in verband staande lichamelijk integriteit, omvat ook de morele en fysieke integriteit 

van een persoon.2 Men mag dus niet zonder toestemming of goede (medische) reden aan 

iemands lichaam komen. Vaccineren is daarmee een keuze voor de burger. De geschiedenis 

van vaccineren in Nederland laat dan ook zien dat dit onderwerp gevoelig is, want niet 

iedereen wil zich laten vaccineren. Er zijn verschillende redenen aangegeven om niet te willen 

vaccineren, zoals bijvoorbeeld om religieuze redenen, maar tegenwoordig zijn er meerdere 

kritische geluiden van niet religieuze burgers die twijfelen aan de eventuele bijwerkingen en 

 
1 ‘WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19- 11 March 2020’, who.int; Dutte 
1994, p.14; Een pandemie is een uitbraak van een infectieziekte, oftewel een epidemie, die zich verspreidt op 
wereldwijde schaal.  
2 EHRM 26 maart 1985, ECLI:NL:XX:1985:AC8813 (X en Y/Nederland), par. 22.  
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speculatieve lange-termijn effecten van vaccinaties.3 Met het coronavirus in Nederland lijkt 

de groep met kritische geluiden van niet religieuze burgers die twijfelen aan de eventuele 

bijwerkingen en speculatieve lange-termijn effecten van vaccinaties gegroeid. In deze scriptie 

schrijf ik over deze groep. Het gaat dan om mensen die zich niet hebben laten vaccineren 

vanwege hun persoonlijke overtuiging, die niet wettelijke beschermd is.   

Tegenover deze groeiende groep staat de taak van de overheid om het recht op 

gezondheid van haar burgers te beschermen. Om die bescherming te bieden worden de 

vaccinaties tegen het coronavirus sinds 6 januari 2021 in Nederland aangeboden.4 Het doel 

van de overheid is om met de COVID-19 vaccinaties de samenleving zo goed mogelijk te 

beschermen tegen de ernstige infectieziekte.5 Volgens de WHO is een land goed beschermd 

tegen infectieziekten wanneer de vaccinatiegraad in dat land minimaal 95% is (bijvoorbeeld 

tegen mazelen).6 Zo’n hoge vaccinatiegraad is volgens de WHO belangrijk, want een 

infectieziekte komt dan minder vaak voor wanneer veel mensen zijn ingeënt, dit is de 

zogenaamde groepsbescherming of groepsimmuniteit. Hierdoor lopen kwetsbare mensen 

minder risico de ziekte te krijgen, want die worden als het ware beschermd door de ingeënte 

groep.7 Het is de vraag of de groepsimmuniteit op korte termijn wordt behaald en de overheid 

de gezondheid van kwetsbare mensen kan beschermen. In de politiek wordt er al over 

zwaardere maatregelen gesproken.8 Het treffen van zwaardere maatregelen ligt gevoelig in de 

Nederlandse samenleving, maar is niet ondenkbaar.9 Een recente uitspraak van het Europese 

Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) laat namelijk zien dat 17 rechters oordelen 

dat in Tsjechië de ouders kunnen worden verplicht tot het laten vaccineren van hun kind 

volgens het ‘Rijksvaccinatieprogramma’ van Tsjechië.10 Het Hof oordeelde dat de 

vaccinatieplicht niet in strijd zou zijn met 8 EVRM, het recht op eerbiediging van het 

privéleven. Hoewel het in deze zaak niet over coronavaccinaties gaat, is de zaak mijns inziens 

wel relevant voor het inentingsprogramma tegen het coronavirus. Uitspraken van het EHRM 

gelden immers ook voor Nederland.  

 

 
3 Buruma, NJB 2018/1508, p. 2141.  
4 ‘COVID-19 vaccinaties’, coronadashboard.rijksoverheid.nl. 
5 Kamerstukken II 2018/19, 32793, p. 1.  
6 Vaccinatiegraad en jaarverslag 2017, p. 37. 
7 Vaccinatiegraad en jaarverslag 2017, p. 3. 
8 Kamerstukken II 2021/22, 35973, nr. 4.  
9 ‘Drie nieuwe protesten tegen coronamaatregelen in Amsterdam niet direct verboden’, Het Parool 5 januari 
2022.  
10 EHRM 8 April 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113 (Vavricka e.a./Tsjechische republiek). 
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1.3. Hoofd- en deelvragen  

Door de pandemie staan er derhalve twee belangrijke grondrechten tegenover elkaar. 

Namelijk het recht op bescherming van de gezondheid, ex artikel 22 lid 1 Grondwet (en 

artikel 12 IVESCR) en het recht op eerbiediging van het privéleven en de daarmee in verband 

staande lichamelijke integriteit, ex artikel 8 EVRM. Het coronatoegangsbewijs voelt voor de 

groep niet-gevaccineerden als een verkapte vaccinatieplicht en daarmee een inbreuk op hun 

(privé)leven en lichamelijke integriteit.11 Deze groep kan zich hierdoor willekeurig behandeld 

voelen. Uit artikel 8 EVRM, dat het recht op eerbiediging van het privéleven behelst, vloeit 

echter voort dat er een negatieve verplichting op de overheid rust, ter bescherming van de 

burger tegen willekeurig overheidshandelen. Toch zal de overheid zich juist bemoeien met het 

recht op eerbiediging van het privéleven, wanneer zij de eerbiediging van het privéleven en de 

gezondheid van anderen dient te beschermen. 

De overheid moet derhalve een belangenafweging maken tussen de twee essentiële en 

botsende grondrechten, maar tegelijkertijd snel handelen in een pandemie. Het is daarom van 

belang om te onderzoeken of in deze buitengewone omstandigheden het beperkingssysteem 

van de grondrechten, zoals vastgelegd in de Grondwet en het EVRM, wordt gerespecteerd. 

Het is natuurlijk ongewenst als de Nederlandse overheid, in een democratie, zomaar de 

basiselementen van de rechtsstaat wegwuift. In deze scriptie wordt derhalve onderzocht of de 

verplichtende maatregelen die per 25 september 2021 zijn ingegaan om de volksgezondheid te 

beschermen, en met name het coronatoegangsbewijs, een beperking van het grondrecht 

verankerd in artikel 8 EVRM oplevert, en zo ja, of deze beperking gerechtvaardigd kan 

worden. Dit resulteert in de centrale vraag van dit onderzoek:  

Vormt de indirecte coronavaccinatieplicht, voortkomende uit de Tijdelijke wet 

coronatoegangsbewijzen, een inbreuk op het recht op eerbiediging van het privéleven en de 

daarmee in verband staande lichamelijke integriteit, zoals bedoeld in artikel 8 EVRM?  

Om die vraag te kunnen beantwoorden stel ik de volgende deelvragen: 

1. Welke positieve verplichtingen heeft de Nederlandse overheid op het gebied van de 

bescherming van de volksgezondheid?  

2. Wat houdt een vaccinatieplicht in en resulteren de per 25 september 2021 geldende 

maatregelen die voortkomen uit de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen in een 

indirecte vaccinatieplicht? 

 
11 Pierik & Verweij, Volkskrant 17 november 2020. 
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3. Wat is de reikwijdte van artikel 8 EVRM en is er sprake van een gerechtvaardigde 

beperking?  

4. In hoeverre is het, beredeneerd volgens de vrijheidstheorieën van Mill en Berlin, te 

verantwoorden om in Nederland een indirecte vaccinatieplicht in te voeren ter 

bescherming van de volksgezondheid?  

 

1.4. Onderzoeksmethode en opbouw onderzoek 

Zoals reeds is vermeld, is het Rijksvaccinatieprogramma vrijblijvend in Nederland. De 

vrijblijvendheid van een vaccinatieprogramma kan eventueel veranderd worden middels een 

‘vaccinatieplicht’, ‘vaccinatiedrang’ of ‘vaccinatiedwang’. De specifieke betekenissen van 

deze begrippen worden in hoofdstuk 3 uitgelegd. Een voorbeeld van een minder vrijblijvende 

manier van vaccineren is het huidige corona-vaccinatieprogramma van de Nederlandse 

overheid. Het vaccineren tegen het coronavirus wordt namelijk gekoppeld aan het beperken 

van rechten. Het onderzoek in deze scriptie richt zich derhalve op de invoering van een 

indirecte vaccinatieplicht bij het bestrijden van COVID in Nederland. Dit betekent dat niet-

gevaccineerden de toegang wordt geweigerd tot bepaalde locaties en evenementen. De vraag 

of een indirecte vaccinatieplicht voor elke of een volgende infectieziekte op wereldwijd 

(pandemie) niveau te rechtvaardigen is, wordt niet onderzocht. De motivatie om te kiezen 

voor de indirecte vaccinatieplicht bij het coronavirus komt voort uit het feit dat het onderwerp 

uniek en actueel is en het nu meetbaar is met besmettingscijfers, wat meespeelt in de 

afweging voor juridische maatregelen. Bij een mogelijk toekomstige wereldwijde 

infectieziekte is dit (nog) niet bekend.  

De beantwoording van de centrale onderzoeksvraag zal door middel van juridisch-

dogmatisch onderzoek plaatsvinden. In hoofdstuk 2 wordt er door middel van een 

inventariserend onderzoek naar primaire bronnen: wetgeving en jurisprudentie, een 

beschrijving gegeven van de belangrijke elementen van de Nederlandse rechtsstaat en de rol 

die grondrechten en de verplichtingen van de Nederlandse overheid bij bescherming van het 

gezondheidsrecht daarin spelen. Het nationale recht op gezondheid, ex artikel 22 lid 1 

Grondwet en het internationale recht op gezondheid, ex artikel 12 IVESCR worden 

uiteengezet. Er wordt daarbij ook gebruik gemaakt van juridische literatuur. Hoewel het recht 

op gezondheid ook is verankerd in andere verdragsartikelen, worden deze niet meegenomen 

omdat zij een grote overlap hebben.  

Hoofdstuk 3 omschrijft eerst hoe het recht functioneert in buitengewone 

omstandigheden. Het staatsnoodrecht en de door de Nederlandse overheid getroffen 
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noodmaatregelen met betrekking tot het tegengaan van de verspreiding van corona, de Wet 

publieke gezondheid met daarin de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen komen derhalve 

aan bod. De literatuur die in dit hoofdstuk wordt gebruikt is onder andere van de 

vooraanstaande auteurs Pierik en Verweij. Tot slot wordt er in dit hoofdstuk geanalyseerd wat 

de verschillende betekenissen zijn van een vaccinatieplicht en hoe dit zich verhoudt tot de 

Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen. Daarbij wordt het ethische en juridische advies van 

de Gezondheidsraad geraadpleegd. 

In hoofdstuk 4 wordt er ingegaan op het grondrecht en wordt er onderzocht wat de 

reikwijdte is van het mensenrecht artikel 8 EVRM en hoeveel ruimte juridische literatuur over 

lichamelijke integriteit en vaccinatie, jurisprudentie en uitspraken van het EHRM bieden voor 

(nood)maatregelen met een vaccinatieplicht. Bij het literatuuronderzoek wordt gebruik 

gemaakt van o.a. de auteurs Nieuwenhuis, den Heijer en Hins. Daarna volgt er een toetsing 

van de interne consistentie van het geldende recht. De gebruikte zaken van het EHRM laten 

zich uit over een wettelijke vaccinatieplicht en welke rol dit begrip vervult in het 

toetsingskader bij de beoordeling van een schending van artikel 8 EVRM. Hoewel het recht 

op eerbiediging van het privé- familie- en gezinsleven ook is verankerd in artikel 10 van de 

Grondwet en artikel 7 van het Europees Handvest van de Grondrechten, worden deze 

artikelen niet behandeld in mijn onderzoek, omdat de overlap met artikel 8 EVRM groot is.  

Na de beantwoording van de vraag of de Nederlandse overheid juridisch gezien een 

indirecte vaccinatieplicht tegen het coronavirus kan invoeren, wordt er aan de hand van de 

relevante rechtsfilosofische beginselen, zoals de vrijheidstheorieën van de rechtsfilosofen Mill 

en Berlin beredeneerd of dit naar aanleiding van de Nederlandse democratische opvatting ook 

te verantwoorden is. Tot slot zal er in hoofdstuk 6, de conclusie, een antwoord komen op de 

centrale vraag uit dit onderzoek.  
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HOOFDSTUK 2.  

2.1. Inleiding 

Zoals menig burger in de afgelopen 2 jaar heeft gemerkt, vereist het een behoorlijk ingrijpen 

van de overheid om de volksgezondheid tijdens de huidige pandemie te beschermen. De 

bescherming van de volksgezondheid tijdens de coronacrisis heeft veel actief optreden van de 

overheid laten zien. In dit hoofdstuk wordt er derhalve onderzocht welke positieve 

verplichtingen de Nederlandse overheid heeft op het gebied van de bescherming van de 

volksgezondheid. Hiervoor is het belangrijk om eerst te onderzoeken hoe de Nederlandse 

overheid binnen de samenleving wordt begrensd, in het bijzonder bij de bescherming van 

grondrechten. Om een duidelijk beeld te schetsen wanneer de overheid bevoegd is om 

vrijheden van burgers in te perken en wanneer niet, is het belangrijk om te beginnen bij de rol 

van de overheid in een democratische rechtstaat. Er wordt ingegaan op de beperking van 

grondrechten en zal er naar aanleiding van de artikelen 22 lid 1 Gw en 12 IVESCR een 

conclusie worden getrokken over welke positieve verplichtingen de Nederlandse overheid 

heeft met betrekking tot het beschermen van de volksgezondheid.  

 

2.2 De rechtsstaatselementen  

Allereerst is het relevant om de overheid wat meer te ontleden. De overheid bestaat uit 

meerdere lagen: de centrale rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Het begrip 

‘overheid’ hangt samen met de begrippen macht en bevoegdheid.12 De macht van de overheid 

is niet absoluut. Een belangrijk element om de overheidsmacht te reguleren is de 

rechtsstaatgedachte.13 De rechtsstaatgedachte heeft dan ook betrekking op de grenzen die 

worden gesteld aan het optreden van de overheid ten opzichte van haar burgers. In een 

democratische rechtsstaat dient een aantal elementen aanwezig te zijn. De voor deze scriptie 

relevante elementen zullen nu aan de orde komen.  

Het eerste element is het legaliteitsbeginsel, dit is het meest essentiële kenmerk van 

een rechtsstaat. Hierin wordt namelijk een onderscheid gemaakt tussen publieke belangen en 

private belangen en rechtssfeer, om zo de vrijheid en eigendom van de burger tegenover de 

staat te beschermen.14 Dit beginsel houdt in dat elk overheidsoptreden slechts mag geschieden 

op grond van algemene regels. Kortom, het ingrijpen van de overheid door macht en 

bevoegdheden in de vrijheid en eigendom van burgers en voor andere voor burgers 

 
12 Kortmann/Bovend’Eert e.a. 2021, p. 6.  
13 Kortmann/Bovend’Eert e.a. 2021, p. 50.  
14 Teunissen, Gst 2009, 7317, 47, p. 235. 
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ingrijpende maatregelen, moet gebaseerd zijn op de wet.15 Dit heeft als doel om te 

verhinderen dat de overheid willekeurig optreedt. Het legaliteitsbeginsel biedt hierdoor 

voorspelbaarheid, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor de burgers binnen de rechtsstaat.16 

Dit is een groot goed.  

Het tweede element is de machtenscheiding. De basis van dit element ligt in de leer 

van de Trias Politica van Montesquieu. Montesquieu maakte een strikte scheiding van een 

wetgevende, uitvoerende en een rechterlijke overheidsmacht die afzonderlijk, maar 

gelijkwaardig en zelfstandig samenwerken.17 De wetgevende macht bestaat uit de regering en 

de Staten-Generaal gezamenlijk.18 Hierbij ligt de uitvoerende macht bij de regering en de 

rechterlijke macht bij de onafhankelijke rechters. Op gemeentelijk niveau zijn dit 

respectievelijk: de gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders en de rechter. 

Bij een goed werkende Trias Politica houden deze niveaus elkaar in balans. In de eerst golf 

van de coronacrisis, was dit door velen echter een punt van kritiek; namelijk dat de 

democratische controle afwezig was doordat niet de burgemeesters, maar de voorzitters van 

de veiligheidsregio’s bevoegdheden uitoefenden. In hoofdstuk 3 wordt hier meer op ingegaan. 

Het is gangbaar dat een noodverordening na uitvaardiging van de burgemeester (het 

uitvoerende orgaan) zo snel mogelijk moet worden gecontroleerd door de gemeenteraad, maar 

bij de voorzitters van de veiligheidsregio’s geldt die regel niet. Om die reden is die aanvulling 

op de theorie van Montesquieu zo belangrijk, de zogenaamde ‘checks and balances’ (van de 

Amerikaanse constitutie), dat het systeem van machtsverdeling en daarbij de aanwezigheid 

van controlemechanismes benadrukt.19 In de opzet van de verdeling van de macht zal er dus 

controle ten opzichte van elkaar worden uitgeoefend.20 Dit systeem van machtsverdeling en 

checks and balances wordt als een garantie voor de vrijheid van de burger gezien.21 

Het derde element is het principe van een onafhankelijke rechter. Dit is een uitwerking 

van de scheiding der machten en daarnaast een belangrijke methode om te waken over het 

legaliteitsbeginsel en de grondrechten van de burgers.22 Dit element is van belang voor 

burgers omdat de grondrechten van burgers mede door rechters worden beschermd, doordat 

 
15 Nieuwenhuis, den Heijer & Hins 2021, p. 2; HR 22 juni 1973, NJ 1973, 386, AB 1973, 187, AAe 1973, p. 457 
(Fluoridearrest).  
16 Kortmann/Bovend’Eert e.a. 2021, p. 52. 
17 Burkens e.a. 2017, p. 109; Kortmann/Bovend’Eert e.a. 2021, p. 43-49.  
18 Art. 81 Gw.  
19 Burkens e.a. 2017, p. 112; Kortmann/Bovend’Eert e.a. 2021, p. 48; Nieuwenhuis, den Heijer & Hins 2021, p. 
12.  
20 Burkens e.a. 2017, p. 49.  
21 Nieuwenhuis, den Heijer & Hins 2021, p. 12. 
22 Burkens e.a. 2017, p. 153.  
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de onafhankelijke rechters kunnen oordelen over een mogelijke inbreuk op de rechtsnorm 

door de overheid.23 

De rechtsbescherming van de burger wordt ook gevonden in het vierde element van 

een rechtsstaat, namelijk het bestaan van grondrechten. Grondrechten zijn essentieel in een 

rechtsstaat, omdat zij de grenzen tussen de overheid en de burgers inhoudelijk vastleggen.24 

Grondrechten perken namelijk de handelingsvrijheid van de overheid in en reguleren 

tegelijkertijd de relaties tussen burgers onderling.25 In Nederland zijn de grondrechten in de 

Grondwet gewaarborgd, waar ook de wetgever aan is gebonden bij het formeren van nieuwe 

wetgeving.26 Daarnaast zijn grondrechten te vinden in verdragen. Grondrechten beschermen 

tegen willekeurig overheidsoptreden en verzekeren de vrijheid van burgers.  

 

2.3. Grondrechten 

Bij grondrechten wordt er een onderscheid gemaakt tussen klassieke en sociale grondrechten. 

De klassieke grondrechten zijn individuele vrijheidsrechten, wat betekent dat het individu de 

drager is van het recht en in beginsel bepaalt hoe dit recht wordt uitgeoefend.27 Klassieke 

grondrechten garanderen overheidsonthouding. Om die reden worden het ook wel 

afweerrechten genoemd.28 Afweerrechten zijn rechten waarbij de overheid bepaalde 

bevoegdheden niet bezit. Sociale grondrechten zijn daarentegen niet gericht op het individu, 

maar dienen de bevolking als geheel.29 In dit geval zijn ze juist gericht op het optreden van de 

overheid. De sociale grondrechten zijn positief geformuleerd en houden derhalve 

prestatieplichten in voor de overheid. In tegenstelling tot de klassieke grondrechten, zijn de 

sociale grondrechten niet in rechte afdwingbaar.30 

 Grondrechten kunnen beperkt worden. Bijvoorbeeld wanneer de uitoefening van het 

ene grondrecht andermans grondrechten belemmert. Of, zoals Nederland in de afgelopen twee 

jaar heeft gemerkt, wanneer er een besmettelijke infectieziekte (zoals COVID-19) heerst, dan 

kunnen er beperkende maatregelen gelden. De overheid heeft echter niet de vrije hand in het 

opleggen van de eventuele beperkingen. Grondrechten binden de overheid namelijk om zich 

bij beperkingen te houden aan nadere regels. Er zijn verschillende beperkingsmogelijkheden. 

 
23 Nieuwenhuis, den Heijer & Hins 2021, p. 12. 
24 Burkens e.a. 2017, p. 126. 
25 Nieuwenhuis, den Heijer & Hins 2021, p. 43. 
26 Art. 81 Gw; Art. 120 Gw; Burkens e.a. 2017, p. 126.  
27 Nieuwenhuis, den Heijer & Hins 2021, p. 25.  
28 Burkens e.a. 2017, p. 142.  
29 Nieuwenhuis, den Heijer & Hins 2021, p. 25. 
30 Burkens e.a. 2017, p. 144.  
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Allereerst hangt de mogelijkheid om een grondrecht te beperken samen met hoe de 

grondrechtsbepaling is geformuleerd. Sommige bepalingen zijn namelijk absoluut en staan 

geen beperkingen toe, andere bepalingen hebben een beperkingsclausule opgenomen.31 

Daarnaast kunnen er tijdens een noodtoestand extra beperkingsmogelijkheden bestaan en tot 

slot is er de mogelijkheid om beperkingen op te leggen bij een bepaalde groep personen.32 

 

2.4. Het beperkingssysteem van het EVRM 

Bij de grondwetsherziening van 1983 is de huidige beperkingssystematiek ingevoerd. In de 

Memorie van toelichting werd er daarbij op gewezen dat de “grondrechten in verhouding tot 

andere waarden en belangen moeten kunnen functioneren”.33 Beperkingen zijn dus 

toegestaan, maar worden slechts toegelaten, indien zij gebaseerd zijn op een formele wet. Dit 

betekent dat voor een beperking van grondwettelijke grondrechten, een basis in de Grondwet 

zelf aanwezig moet zijn. Dit is de zogenaamde beperkingsclausule. 

Zoals eerder genoemd zijn er ook grondrechten geformuleerd in verdragen. Voor deze 

scriptie is wat betreft de beperkingen enkel het EVRM relevant. Het beperkingssysteem van 

het EVRM lijkt, in tegenstelling tot het grondwettelijk beperkingssysteem, iets minder gericht 

op het legaliteitsbeginsel en staat toe dat een grondrecht door een lagere wetgever mag 

worden beperkt. Daar staat tegenover dat het EVRM uitgebreider is dan de Grondwet, een 

strenge proportionaliteitstoetsing heeft en niet alleen de nationale rechter, maar ook de 

internationale rechter de inperking kan toetsen (EHRM).34 De vereisten voor een inperking 

van grondrechten uit het EVRM staan, indien van toepassing, vermeld in lid 2 van het 

betreffende grondrecht. De vereisten betreffen een ‘drie stappen toets’ met een cumulatief 

karakter. Allereerst moet de beperking bij wet voorzien zijn, met andere woorden: een 

grondslag in het nationale recht hebben, waarbij de wet voldoende voorzienbaar en 

toegankelijk is voor de burger.35 Ten tweede moet de beperking een legitiem doel dienen.36 

Tot slot moet de beperking noodzakelijk zijn in een democratische samenleving, kortom er 

moet sprake zijn van een “pressing social need”.37 Bij de laatste stap moet de inperking 

voldoen aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit. Dat betekent dat er wordt 

 
31 Nieuwenhuis, den Heijer & Hins 2021, p. 103. 
32 Nieuwenhuis, den Heijer & Hins 2021, p. 103. 
33 Kamerstukken II 1975/76, 13872, nr. 3, p. 16.  
34 Burkens e.a. 2017, p. 139-140. 
35 EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74, NJ 1980/146 m.nt. Alkema (Sunday Times/VK), par. 46-49.  
36 EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74, NJ 1980/146 m.nt. Alkema (Sunday Times/VK), par. 54 e.v. 
37 EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74, NJ 1980/146 m.nt. Alkema (Sunday Times/VK), par. 58-59. 
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afgewogen of de inperking in redelijke verhouding staat met het legitieme doel dat het dient. 

Lidstaten krijgen hierbij een zekere beoordelingsruimte (“margin of appreciation”).38  

 

2.5. Beschermen van de volksgezondheid 

Nu er is omschreven hoe de Nederlandse overheid wordt begrensd bij de bescherming van 

grondrechten kan er gekeken worden naar de rol van de Nederlandse overheid bij het 

grondrecht over volksgezondheid en welke positieve verplichtingen de overheid heeft op dit 

gebied. Het recht op bescherming van de volksgezondheid is verankerd in artikel 22 lid 1 Gw. 

De eerdergenoemde doelcriteria bij een grondrecht (§2.2.3.) komen voor in artikel 22 lid 1 

Gw. Volgens dit artikel moet de overheid in Nederland namelijk maatregelen treffen om de 

volksgezondheid te bevorderen. Kortom de overheid heeft als taak om zich voor de 

gezondheid van de burgers in te zetten. Dit is een zwaarwegende verplichting, omdat er ook 

rekening moet worden gehouden met ‘het recht op leven’, ex artikel 2 EVRM en ‘het recht op 

bevordering van een goede gezondheid’, ex artikel 12 Verdrag Inzake Economische, Sociale 

en Culturele Rechten (hierna: IVESCR).39  

Het recht op leven uit artikel 2 EVRM houdt namelijk niet alleen in dat de overheid 

zich moet onthouden van het (opzettelijk en onrechtmatig) beroven van het leven van haar 

burgers, maar ook dat de overheid geschikte maatregelen moet treffen om het leven van haar 

burgers binnen het rechtsgebied te beschermen.40 Dit houdt mede in dat de overheid zich 

actief moet opstellen wanneer het recht op leven in gevaar komt door handelingen van 

derden.41 Uit jurisprudentie en literatuur blijkt meer concreet dat de overheid ervoor moet 

zorgen dat haar burgers zonder contra-indicatie gevaccineerd zijn, om zo te kunnen 

bewerkstellingen dat de kwetsbaren in de samenleving, die zich niet kunnen vaccineren, 

beschermd worden door groepsimmuniteit.42 De positieve verplichting die hieruit volgt is 

derhalve heel concreet voor de coronapandemie.   

Artikel 12 IVESCR geeft aan dat verdragspartijen moeten erkennen dat het recht van 

een ieder op het genot van de hoogst haalbare standaard van lichamelijke en geestelijke 

gezondheid is. Om dit te erkennen moeten de verdragspartijen volgens lid 2 van artikel 12 

IVESCR, maatregelen nemen om de volledige verwezenlijking van dit recht te bereiken. Een 

 
38 EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74, NJ 1980/146 m.nt. Alkema (Sunday Times/VK), par. 47. 
39 Toebes, TvGr 2016/40, p. 520.  
40 Pierik, TvGr 2019/43, p. 326; EHRM 9 juni 1998, ECLI:CE:ECHR:1998:0609JUD002341394 (L.C.B./Verenigd 
Kroninkrijk), par. 36.  
41 EHRM 28 oktober 1998, ECLI:CE:ECHR:1998:1028JUD002345294 (Osman/ Verenigd Koninkrijk), par. 115. 
42 Pierik, TvGr 2019/43, p. 327. 
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verdere uitweiding over waarom dit artikel relevant is en tot welke positieve verplichten dit 

leidt voor de overheid, vindt plaats in de volgende paragraaf.  

Nu wordt eerst artikel 22 lid 1 Gw onderzocht op mogelijke positieve verplichtingen 

voor de overheid. Artikel 22 lid 1 Gw geeft aan dat de overheid maatregelen treft ter 

bevordering van de volksgezondheid. Het artikel houdt prestatieplichten in voor de overheid. 

Het gaat hier dus om een typisch sociaal grondrecht. Het betreft een verhouding tussen de 

overheid en de burger en gaat zowel over de individuele als de collectieve behoeften aan 

gezondheidszorg van burgers. Artikel 22 lid 1 Gw heeft het over het ‘bevorderen’ van de 

gezondheid, echter blijkt uit de Memorie van Toelichting bij de algehele grondwetsherziening 

dat dit ook het ‘beschermen’ betreft. Het gaat dan niet alleen om het voorkomen van gevaren, 

maar ook het bevorderen van de volksgezondheid door het opstellen van beleidsvorming 

zonder daarbij perse de aanwezigheid van concreet gevaar te hebben.43 Het bestrijden van de 

infectieziekte zoals het coronavirus, wordt beschouwd als een wezenlijke taak voor de 

overheid.44 Sinds de uitbraak van de infectieziekte Corona in maart 2020 is er volgens velen 

sprake van een daadwerkelijk concreet gevaar en heeft de Nederlandse overheid de 

gezondheid van haar burgers moeten beschermen tegen de COVID-19 infectieziekte. Dit ging 

gepaard met ingrijpende maatregelen die ingrijpen op individuele belangen en (grond)rechten 

van burgers. Een relevant voorbeeld hiervan is het testen op COVID. Het beschermen van de 

gezondheid en het leven van burgers is een zwaarwegend belang. De Nederlandse juridische 

literatuur geeft verder echter niet veel concrete voorbeelden van taken die de overheid moet 

verrichten op basis van de positieve verplichtingen. Om die reden zal het internationale recht 

nu worden onderzocht.  

 

2.6. Recht op gezondheid in artikel 12 IVESCR 

De burger wordt vanuit verschillende mensenrechtenverdragen beschermd door het recht op 

gezondheid, zie artikel 11 Europees Sociaal Handvest, artikel 35 Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie en artikel 12 IVESCR. Ondanks dat artikel 11 lid 3 

Europees Sociaal Handvest aangeeft dat de overheid epidemische ziekten zoveel mogelijk 

moet voorkomen en artikel 35 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie dat er 

door het overheidsbeleid van de verdragspartijen een hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid wordt verzekerd, is artikel 12 IVESCR het meest gezaghebbende 

 
43 Kamerstukken II 1976/77, 13873, 7, p. 23-24.  
44 Kamerstukken II 1993/94, 22894, nr. 4, p. 7.  
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artikel in deze opsomming.45 In vergelijking met de artikelen 11 ESH en artikel 35 Handvest 

van de Grondrechten van de Europese Unie is artikel 12 IVESCR namelijk veel 

gedetailleerder in het benoemen van de maatregelen die nodig zijn om het recht op 

gezondheid te verwezenlijken. Om die reden zal in dit onderzoek de focus worden gelegd op 

het internationale artikel 12 IVESCR. Volgens artikel 12 lid IVESCR heeft een ieder recht op 

een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Vervolgens staan er in lid 2 vier 

verplichtingen waaraan overheden die verdragspartij zijn moeten voldoen. Nederland is een 

verdragspartij.  Eén van die concrete verplichtingen is: het voorkomen, behandelen en 

bestrijden van (epidemische) ziektes en het creëren van omstandigheden waardoor een ieder 

toegang heeft tot zorg. Dit oogt al concreter dan het Nederlandse grondwetartikel.  

Daarnaast is er door het verdragscomité inzake Economische, Sociale en Culturele 

rechten een gezaghebbende algemene aanbeveling opgesteld (General Comment no. 14, 

hierna: Algemene Aanbeveling nr. 14) met daarin een toelichting op artikel 12 IVESCR.46 De 

toelichting uit de Algemene Aanbeveling nr. 14 geeft aan dat het overheden verplicht om het 

recht op gezondheid te respecteren, beschermen en te verwezenlijken.47 Dit biedt wat meer 

duidelijkheid in wat er van de overheid verwacht mag worden in de zin van positieve en 

negatieve verplichtingen. De negatieve verplichting is het recht op gezondheid te respecteren, 

hiermee wordt bedoeld dat de overheid zich moet onthouden van inmenging in het leven van 

haar burgers hieromtrent. De positieve verplichtingen vloeien voort uit het recht op 

gezondheid te beschermen en verwezenlijken. Hierin wordt verwacht dat de overheid zich 

actief opstelt. Deze actieve opstelling is van belang omdat er genoeg voorbeelden zijn die 

potentieel gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Zoals de hoge prijzen die de 

farmaceutische industrie weleens vraagt, of de vervuiling aan het milieu door de olie-industrie 

en de afbreuk aan de gezondheid die de tabaksindustrie en alcoholproducenten berokkenen 

door hun producten op de markt te brengen.48  

Mogelijk valt ook de desinformatie die de anti-vaccinatiebeweging verspreidt onder 

het potentieel gezondheidsschade kunnen veroorzaken, zoals het verspreiden van de onjuiste 

informatie over de veiligheid en effectiviteit van het vaccin. Er gaan bijvoorbeeld berichten 

rond in de anti-vaccinatiebeweging dat er microchips worden geplaatst in mensen die 

 
45 Toebes, TvGr 2016/40, p. 520.  
46 Algemene Aanbeveling 14: Het recht op haalbare gezondheidsstandaard (Artikel 12), 11 augustus 2000, 
Document E/C.12/2000/4.  
47 Algemene Aanbeveling 14: : Het recht op haalbare gezondheidsstandaard (Artikel 12), 11 augustus 2000, 
Document E/C.12/2000/4, par. 33-44.  
48 Toebes, AA 2021/0225, p. 228.  
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gevaccineerd worden om hen zo te volgen, hier is echter geen enkel bewijs voor geleverd.49 

Hetgeen daarentegen met zich mee kan brengen dat burgers besluiten om zich om die reden 

niet te laten vaccineren. Dat er vervolgens toe kan leiden dat het risico op verspreiding van de 

infectieziekte wordt vergroot. Indien het risico te groot wordt en het recht op gezondheid voor 

andere burgers te veel gevaar loopt, dan is de overheid verplicht om actief te handelen en 

juridische en andere maatregelen te treffen, zoals mogelijk een wettelijke verplichting tot 

vaccineren in te voeren.  

De Algemene Aanbeveling nr. 14 beveelt overheden daarnaast ook de volgende 

kernverplichting aan: “om op basis van epidemiologisch bewijs een nationale 

volksgezondheidsstrategie en een actieplan aan te nemen en uit te voeren, waarin de 

gezondheid van de hele bevolking in acht wordt genomen”.50 In deze coronacrisis is duidelijk 

geworden dat de Nederlandse overheid zich liet voorlichten door het Outbreak Management 

Team (OMT) en op basis van epidemiologisch bewijs van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een strategie en actieplan aannam. Dit is van belang om 

te kunnen inschatten wat eventuele toekomstige infectieziekten/ pandemieën meebrengen.51  

Dankzij de Algemene Aanbeveling nr. 14 is er dus een beter beeld geschapen van de 

verwachtingen van de positieve verplichtingen van een overheid om het recht op gezondheid 

te beschermen. Helaas is er echter beperkte jurisprudentie dat als voorbeeld kan dienen hoe er 

aan het recht op gezondheid getoetst kan worden, het is derhalve lastig te toetsen wanneer een 

overheid afdoende maatregelen heeft genomen. Wel is uit de jurisprudentie duidelijk 

geworden dat de Nederlandse rechter zich terughoudend opstelt en betoogt dat artikel 12 

IVESCR geen rechtstreekse werking geniet.52  

 

2.7. Tussenconclusie 

Om grondrechten en de positieve verplichtingen die zij scheppen voor de overheid beter te 

begrijpen, is het belangrijk om eerst te kijken naar de elementen van de rechtsstaat. Het voor 

dit hoofdstuk belangrijkste rechtsstatelijke element is het grondrecht. Het recht op gezondheid 

is namelijk een grondrecht, verankerd in artikel 22 lid 1 Gw. Ondanks dat het internationale 

recht op de volksgezondheid, ex artikel 12 IVESCR, geen rechtstreekse werking heeft, is er 

dankzij het VN-comité, met de gezaghebbende Algemene Aanbeveling nr. 14, wat meer 

 
49 De Vrieze, De Volkskrant 29 mei 2020.  
50 Algemene Aanbeveling 14: : Het recht op haalbare gezondheidsstandaard (Artikel 12), 11 augustus 2000, 
Document E/C.12/2000/4, par. 43, sub f.  
51 Toebes, AA 2021/0225, p. 228. 
52 Toebes, AA 2021/0225, p. 228. 
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duidelijkheid gekomen over wat de concrete positieve verplichtingen voor een overheid 

inhouden en wanneer zij het recht op gezondheid moeten beschermen. Doordat de 

Nederlandse rechter heeft bepaald dat artikel 12 IVESCR geen rechtstreekse werking heeft, 

blijft in Nederland de aandacht te worden gericht op artikel 22 lid 1 van de Grondwet. Daaruit 

vloeit voort dat de Nederlandse overheid de volksgezondheid moet bevorderen, beschermen 

en daarnaast beleid maken dat deze positieve verplichtingen ondersteunt. Door beperkte 

jurisprudentie hierover is het helaas (nog) niet duidelijk wanneer een overheid ‘voldoende’ 

maatregelen heeft genomen. Mogelijk zal er na het aflopen van de coronacrisis kritisch 

gekeken worden naar de getroffen maatregelen door de overheid voor het beschermen van de 

gezondheid.  

Tot slot blijkt uit de analyse van de wet en literatuur hierover dat het mogelijk zo is dat 

het verspreiden van onjuiste informatie van de anti-vaccinatiebeweging een gevaar kan 

opleveren voor het recht op gezondheid van de andere burgers, indien daardoor de 

vaccinatiegraad laag blijft en de verspreiding van de infectieziekte vordert. Dit vloeit ook 

voort uit artikel 2 EVRM, dat groepsimmuniteit bevordert om zo kwetsbaren in de 

samenleving te beschermen. De overheid kan bij potentieel gevaar op gezondheidsschade 

kiezen om juridische maatregelen te treffen en een wettelijke vaccinatieplicht in te voeren. Dit 

laat duidelijk zien dat er een spanning heerst tussen de positieve verplichtingen van de 

overheid om maatregelen te treffen voor de volksgezondheid en de bescherming van de 

gezondheid en (andere rechten) van het individu in deze coronacrisistijd.  
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HOOFDSTUK 3.  

3.1. Inleiding  

Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, kunnen er niet zomaar ingrijpende maatregelen worden 

getroffen door de overheid. De legaliteitseis zorgt ervoor dat dit optreden van de overheid 

gebaseerd moet zijn op de wet. Echter is er wel een belangrijke factor waar rekening mee 

moet worden gehouden in tijden van crisis. De overheid verkrijgt in een crisissituatie namelijk 

bepaalde mogelijkheden. Wat die mogelijkheden zijn wordt allereerst in dit hoofdstuk 

doorgenomen, daarna zal de focus worden gelegd op de Tijdelijke wet 

coronatoegangsbewijzen en tot slot zal de vaccinatieplicht worden uitgelegd.  

 

3.1.1 Het staatsnoodrecht 

In het voorjaar van 2020 verspreidde het toen nieuwe virus, COVID-19, zich snel over de 

wereld. Op 27 februari 2020, vlak na de carnavalsweek in Noord-Brabant werd de eerste 

melding van een besmetting bekend gemaakt.53 Kort daarop volgde een persconferentie en 

Nederland kreeg dringende oproepen en adviezen om in het dagelijks leven te kunnen omgaan 

met dit nieuwe virus, zoals handen wassen, niezen in de ellenboog en zo veel mogelijk thuis 

werken. Al gauw moest de overheid door de buitengewone omstandigheden ingrijpende 

maatregelen treffen en ging zij bijna een jaar later, in januari 2021, zelfs over tot een 

vaccinatieadvies en -programma. Het zou dus niet raar zijn geweest om als overheid in deze 

buitengewone omstandigheden gebruik te maken van het staatsnoodrecht, vanwege de 

omvang van de pandemie. Het staatsnoodrecht regelt namelijk het optreden van de overheid 

in noodsituaties en kent wettelijke en buitenwettelijke bevoegdheden toe aan de overheid. 

 

3.1.2 Het klassieke staatsnoodrecht 

Het staatsnoodrecht bestaat uit geschreven en ongeschreven recht. Het geschreven 

staatsnoodrecht is te vinden in artikel 103 lid 1 van de Gw. Dit artikel bepaalt dat er ter 

handhaving van de uit- of inwendige veiligheid bij koninklijk besluit een door de wet aan te 

wijzen uitzonderingstoestand kan worden afgekondigd, die de gevolgen regelt.54 Lid 2 van het 

artikel geeft daarbij aan dat er in die gevallen kan worden afgeweken van grondrechten. De 

Coördinatiewet uitzonderingstoestanden (hierna: CWU) benoemt twee 

uitzonderingstoestanden: de beperkte en de algemene uitzonderingstoestand, welke kunnen 

 
53 Kamerstukken II 2019/20, 25295, nr. 99, p.1.  
54 Art. 103 lid 1 Gw.  
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worden afgekondigd bij Koninklijk besluit door de minister-president.55 Het genomen besluit 

moet worden medegedeeld aan de Staten-Generaal, ex artikel 2 CWU. Er kan niet zomaar 

gebruik worden gemaakt van dit recht. Om gebruik te maken van het staatsnoodrecht moet er 

namelijk sprake zijn van de eerdergenoemde ‘buitengewone omstandigheden’. Dit betekent 

dat er sprake moet zijn van feitelijke gebeurtenissen, die tot toepassing van noodwettelijke 

bevoegdheden dwingen, omdat de normale wettelijke bevoegdheden tekortschieten.56 

Daarnaast moet de nationale veiligheid in het geding zijn, waaronder bijvoorbeeld de 

territoriale, economische of fysieke veiligheid van burgers.57 Tot slot moet er sprake zijn van 

een proportionele verhouding tussen het inzetten van de minst ingrijpende noodbevoegdheid 

ten opzichte van het beschermen van de vitale belangen.58 Kortom, er moet sprake zijn van 

bijzondere omstandigheden.  

 

3.1.3 Het ongeschreven staatsnoodrecht 

Ook het ongeschreven staatsnoodrecht wordt toegepast bij buitengewone omstandigheden, 

maar komt alleen in zeer uitzonderlijke situaties voor.59 Het is namelijk in strijd met het 

rechtsstatelijke legaliteitsbeginsel, doordat de wetgeving ten tijde van ongeschreven 

staatsnoodrecht niet gebaseerd is op de wet in formele zin. De voorkeur voor het handelen in 

noodsituaties gaat derhalve uit naar geschreven staatsnoodrecht, maar ook dit is een keuze die 

weloverwogen gemaakt moet worden vanwege mogelijke negatieve psychologische effecten 

bij de burgers. Een keuze om het niet te doen is bijvoorbeeld omdat het uitroepen van een 

crisissituatie potentieel een gevoel van onveiligheid kan opwekken bij burgers.60 Tijdens de 

aanpak van de coronacrisis is er, behalve bij het instellen van de avondklok, niet voor gekozen 

om gebruik te maken van staatsnoodrecht. Mogelijk is deze keuze gemaakt om paniek in de 

samenleving te voorkomen. In de eerste weken van de coronacrisis kwamen er namelijk veel 

nieuwsberichten voorbij van lege winkelschappen en paniekaankopen.61 

 

 

 

 
55 Art. 1 CWU.  
56 Kamerstukken II 1993/94, 23790, 3, p. 3-4.  
57 Kamerstukken II 2006/07, 30821, 3, p. 4.  
58 Vink, NJB 2020/1134, p. 1309.  
59 HR 30 oktober 1946, ECLI:NL:HR:1946:87, NJ 1946, 737 (Londense wetsbesluiten).    
60 Burkens e.a. 2017, p. 109; Kortmann/Bovend’Eert e.a. 2021, p. 150.  
61 Lege schappen: Nederlanders hamsteren door coronamaatregelen, nu.nl 12 maart 2020.  
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3.2 Wet publieke gezondheid 

De overheid heeft ervoor gekozen om tijdens de aanpak van de coronacrisis gebruik te maken 

van noodmaatregelen op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid (hierna: Wpg). 

De Wpg regelt de bevoegdheden betreffende de strategie voor infectiebestrijding en is dus van 

belang bij de coronacrisis. De Wpg heeft als doel het tegengaan van verspreiding van een 

uitbraak van de infectieziekte.62 In deze wet worden infectieziekten ingedeeld in de 

categorieën groep A, B1, B2 of C. Groep A is daarbij de hoogste categorie waardoor er de 

meest verregaande maatregelen kunnen worden genomen. Op 28 januari 2020 is er 

afgekondigd dat de infectieziekte COVID-19 wordt aangemerkt tot de zogenoemde groep A, 

ex artikel 1 aanhef en onder 1 Wpg.63 Groep A betreft een infectieziekte waarbij er een 

gegrond vermoeden bestaat voor besmettelijkheid en ernstig gevaar voor de volksgezondheid. 

Het bestrijden van de infectieziekte wordt dan een plicht voor de overheid.64 Omdat het een 

plicht wordt, kunnen er hierdoor wettelijke maatregelen dwingend worden opgelegd door 

wettelijke bevoegdheden door de voorzitter van de veiligheidsregio, voorbeelden hiervan zijn 

de meer ingrijpende maatregelen zoals te vinden in de artikelen 31 en 35 Wpg.  

Normaliter ligt ten tijde van crisis de verantwoordelijkheid van de publieke 

gezondheid bij het college van burgemeesters en wethouders, ex artikel 2 lid 1 Wpg. 

Vanwege het rechtsstaatelement ‘machtenscheiding’, wordt de burgemeester dan direct 

gecontroleerd door de gemeenteraad. Echter is het belangrijk om te weten dat Nederland is 

opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s, die crisisbeheersing organiseren en bevoegd gezag 

adviseren, ex artikel 8 juncto 10 van de Wet veiligheidsregio’s (hierna: Wvr). Die 

crisisbeheersing werkt volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijding Procedure 

(hierna: GRIP). Op 12 maart 2020 is het coronavirus bestempeld als een GRIP-4 level, 

waardoor volgens artikel 39 lid 1 Wvr de voorzitters van de regio’s de verantwoordelijkheid 

dragen. Ter bescherming van de volksgezondheid kunnen er dus ingrijpende en dwingende 

maatregelen worden opgelegd volgens het Wpg. Om toch aan de rechtsstaatsgedachte van de 

‘scheiding der machten’ te voldoen, zijn de maatregelen wel aan rechterlijke toetsing 

onderworpen.65 Hoogleraar en auteur Prof. Mr. A.C. Hendriks heeft aangegeven dat de 

 
62 Kamerstukken II 2007/08, 31316, nr.3, p.24.  
63 Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 28 januari 2020, kenmerk 1643096-201442-PG, ex artikel 
20 Wpg (Regeling 2019-nCoV), (Stcrt 2020/6800).  
64 Art. 6 lid 4 Wpg.  
65 Art. 39-46 Wpg.  
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coronacrisis vraagt om maatregelen die soms schuren met de rechtsstaat en we daarom 

waakzaam moeten zijn.66 Ik sluit mij hierbij aan.   

 

3.3 Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen  

Om de noodzakelijke controlerende rol van het parlement te verhogen, en na kritiek vanuit de 

samenleving over eerder genomen besluiten in de coronacrisis, opperde de regering de 

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 ter vervanging van de noodverordeningen. Dit had als 

doel om de democratische controle op de maatregelen te versterken.67 Hiervan is de Tijdelijke 

wet coronatoegangsbewijzen (hierna: Twc) op 1 juni 2021 in werking getreden. Met deze wet 

is de noodzakelijke wettelijke grondslag gecreëerd voor de inbreuk op grondrechten als 

gevolg van de coronamaatregelen. De ingevoerde wet is een wijziging van de Wpg vanwege 

het stellen van tijdelijke regels om zo het coronavirus te bestrijden. De Tijdelijke wet staat in 

hoofdstuk Va van de Wpg en kan worden gekwalificeerd als een lex specialis van de 

noodregeling van artikel 7 van de Wpg. De tijdelijkheid van deze wet houdt in dat de wet zal 

worden ingetrokken wanneer de regels niet langer meer nodig zijn.68  

De Twc biedt de grondslag om coronatoegangsbewijzen voor personen van 13 jaar of 

ouder in te zetten bij het heropenen van de samenleving en heeft als doel het tegengaan van 

het verspreiden van het coronavirus. De inhoud hiervan is met name interessant voor deze 

scriptie. Volgens artikel 58a lid 1 in hoofdstuk Va van de Wpg is een coronatoegangsbewijs 

een bewijs van een testuitslag, een vaccinatiebewijs tegen het coronavirus of een herstelbewijs 

van een infectie met het coronavirus. De maatregelen, die per 25 september 2021 zijn 

ingegaan, worden gebruikt om toegang te krijgen tot bepaalde activiteiten op uitsluitend de 

volgende terreinen: cultuur, georganiseerde jeugdactiviteiten, horeca, sport, niet-essentiële 

detailhandel, niet-essentiële dienstverlening op publiekplaatsen en evenementen.69 

Evenementen worden door artikel 58a lid 1 Wpg gezien als ‘een elk voor publiek 

toegankelijke verrichting van vermaak’. In de praktijk betekende dit dat er een QR-code bij de 

ingang van een locatie als een theater, café of restaurant werd gevraagd als bewijsmiddel dat 

een burger voldeed aan een van de genoemde bewijzen als coronatoegangsbewijs.  

 

 

 
66 Hendriks, NJB 2020/ 880, p. 955.  
67 Kamerstukken II 2019/20, 35526, nr. 3, p. 7. 
68 Kamerstukken II 2019/20, 35526, nr. 3, p. 2,4,12-13.   
69 Art. 58ra lid 1 Wpg; Nederland verder open met coronatoegangsbewijs, rijksoverheid.nl 14 september 2021. 
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3.4 Coronatoegangsbewijs en vaccineren 

Juist in de praktijk lag het voor een deel van de samenleving erg gevoelig, want de vaccinatie 

werd als een voorwaarde gesteld om een coronatoegangsbewijs te verkrijgen. Door de 

maatregelen die per 25 september 2021 zijn ingegaan voelen veel mensen zich (indirect) 

verplicht om zich te laten inenten met een vaccin tegen het coronavirus.70 Het deelnemen aan 

sociale en culturele activiteiten wordt voor een deel van Nederland (de niet-gevaccineerden) 

namelijk moeilijker gemaakt. Moeilijker, maar niet onmogelijk. Op zich is dit niet vreemd te 

noemen; de overheid heeft immers ook de plicht om voor haar burgers, die vatbaar zijn voor 

een ernstiger beloop van het coronavirus, te zorgen vanuit het recht op gezondheid. Dit is de 

positieve verplichting die op de overheid rust. Bovendien blijven basisbehoeften zoals het 

boodschappen kunnen doen of naar school kunnen gaan voor eenieder toegankelijk. Toch 

roepen de huidige maatregelen maatschappelijke weerstand op. Er kunnen verschillende 

redenen hiervoor zijn, zoals bijvoorbeeld de zorgen over eventuele bijwerkingen van een 

vaccin, of twijfels over de betrouwbaarheid van (de snelheid van) het vaccin, het geloven in 

dc complottheorieën die rondgaan op social media en natuurlijk ook levensbeschouwelijke 

redenen.71 De hogere vaccinatiegraad die de overheid met deze maatregelen wil creëren om 

zo het coronavirus te bestrijden, wordt door sommige mensen echter gezien als een verkapte 

vorm van het verplichten van vaccinaties, oftewel een indirecte vaccinatieplicht.  

 

3.5 Verplichte vaccinatie 

Nu is de vaccinatiebereidheid (voor het Rijksvaccinatieprogramma) in Nederland al jaren een 

punt van discussie in de politiek geweest, derhalve wordt het inmiddels ervaren als een 

maatschappelijk probleem. Dit blijkt mede uit het feit dat er in 2016 zelfs een rapport is 

verschenen dat destijds aangaf dat de vaccinatiebereidheid van het Rijksvaccinatieprogramma 

daalde, waardoor de politiek zich over dit onderwerp boog.72 Inmiddels lijkt de dalende lijn 

vooralsnog gestopt, maar wordt er vanuit de politiek gedacht aan hardere maatregelen.73 

Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is op dit moment vrijwillig, enkel met het 

aanbieden van heldere informatie, goede gesprekken en zachte drang worden mensen 

overgehaald.74 Het is derhalve interessant om te kijken naar wat een (indirecte) 

 
70 Duursma, Volkskrant 1 november 2021.  
71 Pierik, NJB 2013/2362, p. 2798-2807. 
72 Kamerstukken II 2018/19, 32793, p. 2. 
73 Pierik & Verweij, NJB 2019/1199, p. 1526, Kamerstukken II 2019/20, 35300 VXI, 150, Pierik & Verweij, NJB 
2020/492, p. 544. 
74 Pierik & Verweij, NJB 2019/1199, p. 1526. 
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vaccinatieplicht inhoudt. De term omvat verschillende betekenissen die in deze paragraaf 

zullen worden onderscheiden. Over het algemeen wordt er een verschil gemaakt tussen 

‘vaccinatieplicht’, ‘vaccinatiedrang’ en ‘vaccinatiedwang’.75   

Om te beginnen is er de mogelijk reële optie in Nederland: de vaccinatieplicht. Dit is 

een wettelijke plicht om burgers te vaccineren, wanneer dit wordt geweigerd, leidt het niet 

opvolgen van de wet tot consequenties zoals het strafrechtelijk veroordeeld worden tot een 

geldboete of gevangenisstraf, met het risico tot het oplopen van een strafblad.76 De andere 

mogelijkheid is een vaccinatiedrang, hierin wordt de keuzevrijheid van een burger beperkt, 

doordat er bepaalde mogelijkheden worden ontnomen. Een voorbeeld hiervan is het uitsluiten 

van niet gevaccineerde kinderen op kinderdagverblijven.77 Vaccinatiedrang gebeurt vaak ook 

door beïnvloeding, zoals het stimuleren van financiële prikkels (nudging) of het inspelen op 

schuldgevoelens (overreding), denk bijvoorbeeld aan de persconferenties waarin ‘Corona-

Minister’ Hugo de Jonge de ‘schuld’ bij de ongevaccineerden legt van het blijven verspreiden 

van het coronavirus.78 Met de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen, worden niet-

gevaccineerde burgers beperkt in hun dagelijks bestaan door bij sommige locaties en 

evenementen een extra stap te moeten ondernemen voordat men toegang verkrijgt tot die 

plekken. Nu zou men kunnen stellen dat er alternatieven worden geboden, zoals het 

herstelbewijs of een negatief testbewijs, om niet gevaccineerd te hoeven worden. Het feit 

blijft dat er een bepaalde mogelijkheid wordt ontnomen, indien de burger niet voldoet aan één 

van de genoemde voorwaarden. Ondanks dat een vaccinatiedrang een minder ingrijpende 

maatregel is dan een vaccinatieplicht, omdat er geen risico is op een straf of geldboete 

wanneer men de wettelijke plicht weigert, is het toch van grote invloed op het leven van 

burgers, het wordt om die reden dan ook een indirecte vaccinatieplicht genoemd. Burgers 

worden immers beperkt in hun rechten.  

Tot slot is er de betekenis vaccinatiedwang, hierbij wordt er door een rechter niet 

alleen de keuzevrijheid van een burger beperkt, maar volledig ontnomen. Iemand wordt dan 

tegen zijn wil in gevaccineerd, ook als de persoon zich hier fysiek tegen verzet. De vaccinatie 

wordt derhalve opgelegd door een rechter. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke situaties en 

acute noodgevallen. Een voorbeeld hiervan is de verplichting van het vaccineren van kinderen 

 
75 Pierik, TvGR 2019/43, p. 324; Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie, Gezondheidsraad.nl 4 
februari 2021, p. 13-14. 
76 Pierik, TvGR 2019/43, p. 324. 
77 Kamerstukken II 2019/20 35049, nr. A. 
78 Duursma, Volkskrant 1 november 2021.  
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tegen mazelen, tegen de wil van de ouders in, om verdere sterfte aan en verspreiding van de 

mazelen uitbraak in een kerkgemeenschap te voorkomen.79  

 

Tussenconclusie 

In dit hoofdstuk kwam naar voren dat de overheid geen beroep heeft gedaan op het 

staatsnoodrecht in de buitengewone omstandigheden die de coronacrisis naar voren brachten. 

In plaats daarvan heeft zij maatregelen getroffen op basis van noodverordeningen. Na kritiek, 

mede vanuit de samenleving, zijn de tijdelijke coronamaatregelen verankerd in de Wpg.  

In de Wpg is er geen wettelijke basis om een burger onder dwang te vaccineren. Van een 

wettelijke vaccinatieplicht is derhalve geen sprake. Er zou gesteld kunnen worden dat er in de 

Wpg een wettelijke basis is voor het beperken van de keuzevrijheid in het uitoefenen van 

rechten van burgers, zie hoofdstuk Va van de Wpg. Burgers mogen namelijk niet zonder 

coronatoegangsbewijs gebruik maken van eerdergenoemde locaties en voorzieningen. 

Ondanks dat een coronatoegangsbewijs strikt genomen niet alleen verkrijgbaar is met een 

vaccinatie, maar ook met een bewijs van een negatieve testuitslag, of een herstelbewijs van 

een infectie met het coronavirus is er mijns inziens toch sprake van een vaccinatiedrang, 

oftewel een indirecte vaccinatieplicht. Het doel van het inzetten van het coronatoegangsbewijs 

is immers om de vaccinatiegraad binnen de samenleving te verhogen. De beperking van de 

keuzevrijheid houdt dus direct verband met het doel. De overheid had ook enkel kunnen 

kiezen voor wat lichtere vormen van beïnvloeding op het kiezen voor vaccineren, zoals 

bijvoorbeeld nudging, overreden en adviseren. Dit zijn interventies die de keuzevrijheid van 

de burgers niet beperken, maar wel tot doel hebben het gedrag te beïnvloeden.80 Echter koos 

de overheid bewust voor het beperken van de keuzevrijheid met als doel het verhogen van het 

vaccineren. Om die reden resulteren de per 25 september 2021 geldende maatregelen die 

voortkomen uit de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen in een indirecte vaccinatieplicht.   

  

 

 

 

 

 

 
79 Pierik, TvGR 2019/43, p. 324; Rubenstein Reiss & Weithorn, BLR 2015/63, p. 967-968.   
80 Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie, Gezondheidsraad.nl 4 februari 2021, p. 14.  
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HOOFDSTUK 4.  

4.1. Inleiding 

Naar aanleiding van het rapport van de Gezondheidsraad, waar in het vorige hoofdstuk van 

deze scriptie naar is verwezen, is er geconcludeerd dat er op dit moment in Nederland geen 

mogelijkheid is tot een wettelijke vaccinatieplicht.81 Simpelweg omdat een dergelijke 

vaccinatieverplichting nergens in de wet staat vermeld. De overheid kan echter wel met 

behulp van beïnvloeding proberen om haar burgers over te halen zich te laten vaccineren 

tegen het coronavirus. Op een indirecte wijze bewerkstelligt de overheid daarmee dat burgers 

zich laten vaccineren tegen het coronavirus. De mogelijkheid tot een beperking van de 

keuzevrijheid is constitutioneel wel aanwezig. Het inzetten van het coronatoegangsbewijs, is 

daar het voorbeeld van. Nu is de vraag of die beperking rechtvaardig is. Om dat te 

onderzoeken zal er in dit hoofdstuk een analyse plaatsvinden van de beperkingsclausule van 

artikel 8 EVRM.  

 

4.2. Reikwijdte artikel 8 EVRM 

Het recht op eerbiediging van het privéleven staat in artikel 8 EVRM. Een ieder heeft recht op 

respect voor zijn privé- familie- en gezinsleven. Het is een klassiek grondrecht, dat derhalve 

negatieve overheidsverplichtingen schept.82 De doelstelling van dit artikel is om de burger te 

beschermen tegen willekeurige inmenging van de overheid in het privéleven.83 De overheid 

moet zich dus onthouden van ongeoorloofde inmenging in iemands privéleven. Er is 

vastgesteld dat zelfs een “kleine medische behandeling, tegen de wil van de patiënt, moet 

worden beschouwd als een inmenging in het recht op respect voor het privéleven”.84  Een 

wettelijke vaccinatieplicht wordt derhalve gezien als zo’n inmenging op artikel 8 EVRM. Het 

begrip ‘privéleven’ omvat ook de mogelijkheid om contacten op te bouwen met derden.85 

Mogelijk kan dit derhalve ook betrekking hebben op de locaties en evenementen waar een 

coronatoegangsbewijs voor nodig is, want juist daar kan men contacten leggen en opbouwen 

met anderen.  

 
81 Gezondheidsraad 2021, nr. 3, p. 1-37.  
82 EHRM 27 oktober 1994, ECLI:CE:ECHR:1994:1027JUD001853591 (Kroon e.a./ Nederland), par. 31.  
83 EHRM 16 december 1992, ECLI:CE:ECHR:1992:1216JUD001371088 (Niemietz/ Duitsland), par. 31; EHRM 22 
februari 2018, ECLI:CE:ECHR:2018:0222JUD000058813 (Libert/ Frankrijk), par. 40-42.  
84 ECRM 10 december 1984, ECLI:CE:ECHR:1984:1210DEC001043583 (Acmanne e.a./ België), par. 255.  
85 EHRM 16 december 1992, ECLI:CE:ECHR:1992:1216JUD001371088 (Niemietz/ Duitsland), par. 29.  
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Artikel 8 EVRM beschermt daarnaast de morele en fysieke integriteit van een 

persoon.86 Kortom, ook de zogenaamde lichamelijke integriteit. Een individu beslist zelf wat 

er met het eigen lichaam gebeurt. Het artikel is geen absoluut geformuleerd grondrecht. Het 

kent een mogelijkheid tot beperking onder bepaalde, vastgestelde voorwaarden. Het artikel 

heeft materiële voorwaarden die zien op het doel van de beperking en op de verhouding 

tussen de ernst van de beperking en het belang dat ermee gediend is. De vraag of een 

beperking van de bescherming op de lichamelijke integriteit en daarmee het recht op het 

beschermen van het privéleven gerechtvaardigd is, is te vinden in lid 2 van artikel 8 EVRM. 

Het betreft een ‘drie stappen toets’ met een cumulatief karakter: is de beperking bij wet 

voorzien? Dient het een geoorloofd doel? En is de beperking noodzakelijk in een 

democratische samenleving? Om deze drie vragen te beantwoorden is het van belang om per 

stap de materie door te nemen, met raadpleging van eerdere uitspraken van het EHRM.  

 

4.2.1 Is de beperking bij wet voorzien?  

De eerste stap is te vinden als een voorwaarde in lid 2 van artikel 8 EVRM en dat is dat de 

beperking bij wet dient te zijn voorzien. Hierbij wordt alle wetgeving bedoeld. Onder het 

begrip ‘wet’ in het EVRM valt in eerste plaats alle wetgeving in materiële zin. In de tweede 

plaats kan er ook ongeschreven recht onder vallen.87 Tot slot kan er ook een bevoegd gegeven 

bevel, bijvoorbeeld door een burgemeester onder vallen. Het EHRM legt uit dat de beperking 

in beginsel toegankelijk en voorzienbaar voor de burger moet zijn.88 Het is daarbij van belang 

dat de wetgeving gepubliceerd is en er informatie voorhanden is waaruit blijkt wanneer 

eventuele handhaving voor zou kunnen komen, zodat de burger derhalve kan inschatten 

wanneer hij/zij een norm overtreedt. Daarnaast moet de wet duidelijk zijn om te voorkomen 

dat er zich willekeur voordoet bij handhaving. De indirecte vaccinatieplicht door het invoeren 

van het coronatoegangsbewijs is wettelijk geregeld. De tijdelijke wijziging van de Wpg is 

gepubliceerd en dientengevolge voor een ieder toegankelijk gemaakt. De beperking, namelijk 

de indirecte vaccinatieplicht via het verplichten van een coronatoegangsbewijs, is bij wet 

voorzien, ex artikel 58ra van hoofdstuk Va uit de Wpg.  

 

 

 

 
86 EHRM 26 maart 1985, ECLI:CE:ECHR:1985:0326JUD000897880 (X en Y/Nederland), par. 22.  
87 Nieuwenhuis, den Heijer & Hins 2021, p. 112. 
88 EHRM 26 april 1979, ECLI:CE:ECHR:1979:0426JUD000653875 (Sunday Times/ Verenigd Koninkrijk), par. 46-49.  
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4.2.2 Dient de beperking een legitiem doel?  

De tweede stap in lid 2 van artikel 8 EVRM is dat de beperking een legitiem doel dient. De 

beperking dient een legitiem doel indien het in het belang van de nationale of openbare 

veiligheid of het economisch welzijn van het land is, bij het voorkomen van wanorde en 

strafbare feiten, bij bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of bij de bescherming 

van rechten en vrijheden van anderen. Het vereiste van een legitiem doel leidt niet vaak tot 

grote problemen. Dit komt omdat het EHRM in de praktijk al snel de door de staat 

aangevoerde doeleinden accepteert. 89 De overheid moet wel, bij het verwijzen naar een 

legitiem doel, aantonen dat het dit legitieme doel voor ogen had.90 Door de invoering van het 

verplichte coronatoegangsbewijs op bepaalde locaties en evenementen wordt het recht op de 

volksgezondheid beschermd. Eerder is besproken dat het recht op gezondheid wordt 

beschermd door verschillende artikelen waarvan de meest relevante voor deze scriptie artikel 

2 EVRM, artikel 22 lid 1 Gw en artikel 12 IVESCR zijn. De positieve verplichtingen die 

daaruit voortvloeien zijn onder meer dat de overheid de volksgezondheid moet respecteren, 

beschermen en verwezenlijken, ex artikel 12 IVESCR. Ook het bevorderen van de 

gezondheid is een prioriteit en met name ten tijde van een pandemie moet de overheid met 

geboden vaccinaties de groepsimmuniteit stimuleren, om zo de kwetsbaren in de samenleving 

te beschermen, ex artikel 22 lid 1 Gw en artikel 2 EVRM.    

Als er gekeken wordt naar het eerdergenoemde doel van de Tijdelijke wet 

coronatoegangsbewijzen, namelijk de ‘bestrijding van de epidemie of een directe dreiging 

daarvan’, is het duidelijk dat dit doel het recht op gezondheid wil beschermen en daardoor 

naar alle waarschijnlijkheid als legitiem doel dient.91 Het coronavirus is immers uitgegroeid 

tot een pandemie en het tegengaan van te veel mensen op één locatie zonder enige ‘controle’ 

over de situatie kan een directe dreiging zijn om het virus te verspreiden en dus de 

volksgezondheid in gevaar brengen.  

 

4.2.3. Is de beperking noodzakelijk in een democratische samenleving?  

De stap dat de beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving is de laatste en de 

belangrijkste in de drie stappen toets. Het is de belangenafweging met aan de ene kant de 

belangen van het individu en aan de andere kant de belangen die de overheid nastreeft. De 

betekenis van ‘noodzakelijk’ is niet synoniem aan onmisbaar, maar strekt er meer toe of de 

 
89 Nieuwenhuis, den Heijer & Hins 2021, p.114. 
90 EHRM 11 mei 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0511JUD001027112 (Kilin/ Rusland), par. 61.  
91 Kamerstukken II 2019/20, 35526, nr. 3, p. 29 (MvT).  
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beperking in proportionele verhouding ligt ten opzichte van het belang dat met de beperking 

wordt gediend.92 De noodzakelijkheidsregel kent drie aspecten, namelijk geschiktheid, 

subsidiariteit en evenredigheid.93 Het EHRM toetst derhalve op de volgende vragen: 1) Is de 

beperkende maatregel geschikt om het gestelde doel te bereiken?; 2) Is er een minder 

vergaande maatregel die hetzelfde doel kan bereiken en; 3) Weegt het door de maatregel 

gediende belang op tegen de beperking?  

De betekenis van ‘in een democratische samenleving’ is uitgelegd in de zaak 

Handyside tegen het Verenigd Koninkrijk. Het EHRM oordeelde in deze zaak dat 

grondrechten essentiële fundamenten zijn van een democratische samenleving, doordat het 

een basisvoorwaarde is voor de vooruitgang en de ontwikkeling van de burger. Als voorbeeld 

werd de vrijheid van meningsuiting gebruikt. Volgens het EHRM zijn pluralisme, tolerantie 

en ruimdenkendheid daarbij de criteria voor een democratische samenleving.94 Het recht op 

respect voor de lichamelijke integriteit is derhalve belangrijk voor de zelfverwezenlijking en 

vooruitgang van een individu.  

 

4.3. Beoordeling 

De eerste vraag die in de derde stap beantwoord moet worden is of de beperkende maatregel 

geschikt is om het gestelde doel te bereiken. Het doel van de maatregel is het voorkomen van 

het verder verspreiden van het coronavirus, omdat het volledig openen van de maatschappij 

op dat moment nog niet mogelijk was. Een uitgangspunt van het coronatoegangsbewijs is dan 

ook “het bieden van de mogelijkheid om de samenleving voor iedereen eerder te heropenen 

en langer open te houden”.95 Dat is op zich een goed doel om na te streven als democratische 

rechtsstaat, zeker omdat het direct samenhangt met het recht op het beschermen van de 

volksgezondheid. De waarde van het coronatoegangsbewijs is echter afhankelijk van de 

epidemiologische omstandigheden en de mate van groepsimmuniteit in de samenleving.96  

Uit onderzoek van de Technische Universiteit Delft blijkt dat het coronatoegangsbewijs een 

positieve invloed had op de relatieve veiligheid (dit is de kans op een besmetting ten opzichte 

van geen coronatoegangsbewijs) voor een kwetsbaar individu, ondernemer of het personeel 

 
92 EHRM 7 december 1976, ECLI:CE:ECHR:1976:1207JUD000549372 (Handyside/ Verenigd Koninkrijk), par. 48; 
EHRM 26 april 1979, ECLI:CE:ECHR:1979:0426JUD000653875 (Sunday Times/ Verenigd Koninkrijk), par. 62.  
93 Nieuwenhuis, den Heijer & Hins 2021, p. 115-121. 
94 EHRM 7 december 1976, ECLI:CE:ECHR:1976:1207JUD000549372 (Handyside/ Verenigd Koninkrijk), par. 49. 
95 Kamerstukken II 2021/22, 35971, nr. 12, p. 3.  
96 Kamerstukken II 2021/22, 35971, nr. 12, p. 3. 
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op locatie.97 Hieruit kan geconcludeerd worden dat de beperkende maatregel geschikt lijkt om 

het gestelde doel te bereiken.  

De tweede vraag die beantwoord dient te worden in stap 3 is of er met minder 

vergaande maatregelen hetzelfde doel bereikt kan worden. Interessant is dat in hetzelfde 

onderzoek naar effectiviteit van verschillende toepassingen van het coronatoegangsbewijs 

wordt gesteld dat een zogenaamd ‘1G beleid’ (wat enkel recent negatief geteste mensen 

toegang geeft tot de aangewezen locaties en evenementen), een aanzienlijk betere werking 

heeft op het verlagen van de coronabesmettingen en corona gerelateerde ziekenhuisopnames 

onder bezoekers van een locatie.98 De anti-vaccinatiebeweging zal daarmee kunnen stellen dat 

een 1G beleid effectiever én minder ingrijpend is dan het gekozen ‘3G beleid’ (bezoekers van 

de aangewezen locaties en evenementen moeten aan de hand van het coronatoegangsbewijs 

aantonen dat ze recent negatief getest, genezen of gevaccineerd waren). Immers hoeven 

individuen zich dan niet indirect verplicht te voelen om gevaccineerd te worden, maar enkel 

negatief getest te zijn, waardoor het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit niet 

beperkt wordt door een indirecte vaccinatieplicht. Bovendien lijkt de willekeur van het 

ingrijpen van de overheid in het privéleven daarmee te zijn vervallen, omdat immers iedereen 

zich moet laten testen (gevaccineerde én ongevaccineerde burgers). Vanuit dat perspectief 

lijkt een invoering van een 1G beleid derhalve het doel te bereiken en een grotere positieve 

invloed te hebben op de uitkomst van het doel. Dit is echter achteraf geconstateerd. Bij de 

toetsing houdt het EHRM rekening met feiten die gelden ten tijde van het genomen besluit om 

verspreiding van het virus te voorkomen (ex-tunc toets). Aan de andere kant kan men ook 

stellen dat het hebben van meerdere opties, zoals in het ‘3G beleid’ juist leidt tot meer 

(keuze)vrijheid bij de burgers, simpelweg omdat er meer opties zijn.  

Tot slot moet de laatste vraag in stap 3 worden beantwoord. Namelijk: weegt het door 

de maatregel gediende belang op tegen de beperking? De overheid geniet bij deze 

belangenafweging vaak van een grote beoordelingsvrijheid. Deze vrijheid geldt met name in 

het geval van beschermen van de volksgezondheid. Uit de zaak Shelley tegen het Verenigd 

Koninkrijk blijkt namelijk dat “aangelegenheden van het gezondheidszorgbeleid, met name 

wat betreft algemene preventieve maatregelen, in principe vallen binnen de 

beoordelingsmarge van de binnenlandse autoriteiten, die het best geplaatst zijn om 

prioriteiten, gebruik van middelen en sociale behoeften te beoordelen”.99 Het beschermen van 

 
97 Rapport effectiviteit van verschillende toepassingen van het ctb 2022, p. 6.  
98 Rapport effectiviteit van verschillende toepassingen van het ctb 2022, p. 6. 
99 EHRM 4 januari 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:0104DEC0002380006 (Shelley/ Verenigd Koninkrijk), par. B.  
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de bevolking tegen het coronavirus valt mijns inziens hieronder omdat de overheid met 

preventieve maatregelen werkt. De belangenafweging die in deze situatie moet worden 

gemaakt is de ernst van de beperking van het recht op bescherming van de lichamelijke 

integratie ten aanzien van de ernst van de besmettelijkheid van de infectieziekte. Bij het recht 

op bescherming van de lichamelijke integriteit (ex artikel 8 EVRM), geniet de burger van een 

klassiek grondrecht waardoor de overheid zich in principe moet weerhouden van inmenging 

in het privéleven van de burger. Het recht op het beschermen van de volksgezondheid tegen 

het coronavirus is een sociaal grondrecht. De overheid moet derhalve actief handelen 

vanwege de positieve verplichtingen die daaruit voortvloeien, ex artikel 2 EVRM, 22 lid 1 

Gw en 12 IVESCR. De plicht van de overheid om de positieve verplichtingen te 

verwezenlijken moet niet licht worden genomen. Volgens het EHRM in het Urgenda arrest 

scheppen artikel 2 EVRM én artikel 8 EVRM de verplichting dat “staten gehouden zijn om 

preventief maatregelen te nemen tegen het gevaar, ook als het niet zeker is dat het gevaar zich 

zal verwezenlijken”.100 De maatregelen die door de overheid worden genomen, waaronder het 

coronatoegangsbewijs zijn er om te voorkomen dat er een verspreiding van het virus 

plaatsvindt. Derhalve zijn het preventieve maatregelen. De maatregelen die de overheid neemt 

om verspreiding van het virus tegen te gaan wegen derhalve zwaar. Het niet verlenen van 

toegang zonder het hebben van een coronatoegangsbewijs bij publieke, niet-essentiële locaties 

en evenementen lijkt daarmee geschikt en proportioneel.  

 

4.4. Jurisprudentie  

Het EHRM heeft in een reeks zaken beoordeeld of een directe vaccinatieplicht een 

gerechtvaardigde inbreuk vormt op artikel 8 EVRM. De meest recente hiervan is de zaak van 

Vavricka e.a. tegen de Tsjechische Republiek.101 Hierin oordeelde het EHRM dat een 

vaccinatieplicht (voor kinderen) niet in strijd zou zijn met artikel 8 EVRM. In de Tsjechische 

wetgeving bestaat de wettelijke plicht om kinderen te vaccineren tegen de in de medische 

wetenschap bekende ziekten. De gevolgen voor het niet naleven hiervan zijn dat er een 

bestuurlijke boete wordt uitgevaardigd en dat niet-gevaccineerde kinderen niet worden 

toegelaten tot de kleuterschool. De 6 klagers meenden geen vertrouwen te hebben in de 

vaccins en stelden dat de vaccinatieplicht een schending oplevert van het recht op fysieke 

integriteit, verankerd in het recht op privéleven ex artikel 8 EVRM. Volgens het EHRM is er 

 
100 HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006 (Urgenda), r.o. 5.3.2. 
101 EHRM 8 april 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113 (Vavricka e.a./ Tsjechische republiek).  
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een wettelijke basis van een vaccinatieplicht te vinden in de Tsjechische gezondheidswet en 

dient de plicht een legitiem doel, namelijk dat de vaccinatie naast dat het de gezondheid van 

de kinderen zelf beschermt, ook eventuele kwetsbare burgers beschermt die niet gevaccineerd 

kunnen worden en dus afhankelijk zijn van groepsimmuniteit.102 Het EHRM bedoelt daarmee 

dat individuele belangen soms moeten wijken voor “sociale solidariteit, dat tot doel heeft om 

alle leden van de samenleving te beschermen, met name de bijzonder kwetsbaren met 

betrekking tot bepaalde ziekten in wiens naam de rest van de bevolking wordt gevraagd een 

minimaal risico te nemen in de vorm van vaccinatie”.103 

In een eerdere zaak bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens 

(ECRM) kwam de sociale plicht van een individu om het publieke belang te dienen ook al 

naar voren.104 De boodschap is dan om de individuele burger de gezondheid van anderen niet 

in gevaar te brengen en het algemeen belang te dienen, uiteraard hoeft hij hierbij geen gevaar 

te lopen voor zijn eigen gezondheid. Dit laatste is nu juist een punt dat wordt gemaakt door de 

anti-vaccinatiebeweging. Het onzekere van het coronavaccin is dat het in een zeer korte 

termijn tot ontwikkeling is gekomen, dit in tegenstelling tot de bekende ‘Rijksvaccinatie-

vaccinaties’ die vaak na jaren tot stand komen, waarbij er een redelijke inschatting kan 

worden gemaakt op de bijwerkingen. Dit gevoel versterkte nadat er door de Minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Hugo de Jonge) werd besloten om de vaccinatie met het 

AstraZeneca-vaccin twee weken uit voorzorg te stoppen, naar aanleiding van ernstige 

tromboseklachten in andere landen.105 Alhoewel de coronavaccins veilig zijn verklaard door 

het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van 

Geneesmiddelen (CBG) die speciaal toetsen op de veiligheid, werking en betrouwbaarheid 

van een vaccin, heerst er op dit moment toch de angst onder de anti-vaccinatiebeweging dat 

op lange termijn de eigen gezondheid in gevaar is na het verkrijgen van een coronavaccin. 

Immers kan dat nog niet gemeten worden. De bezwaren van de anti-vaccinatiebeweging 

werden daarnaast versterkt door uitgebreide berichtgeving over dat de producenten van de 

coronavaccins immuniteit aanvroegen voor de mogelijke onvoorziene en zeldzame 

bijwerkingen.106 Dit is wellicht begrijpelijk gezien de situatie waarbij er onder grote druk iets 

 
102 EHRM 8 april 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113 (Vavricka e.a./ Tsjechische republiek), par. 267 
en 272.  
103 EHRM 8 april 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113 (Vavricka e.a./ Tsjechische republiek), par. 279.  
104 ECRM 15 januari 1998, ECLI:CE:ECHR:1998:0115DEC002653695 (Boffa e.a /San Marino), par. 4; ECRM 10 
december 1984, ECLI:CE:ECHR:1984:1210DEC001043583, par. 1. 
105 Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1099.  
106 De Jong, NJB 2020/2507, p. 2838. 
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op de markt moest komen, maar het levert natuurlijk ook argwaan op. Terwijl voorop staat dat 

het grote publiek een hoog veiligheidsniveau mag verwachten van een medisch product, 

vooral wanneer het vaccin mogelijk abnormale en ernstige bijwerkingen kan hebben.107 Dit 

heeft logischerwijze een invloed op de stelling dat er vooraf bij het nemen van de beslissing, 

om al dan niet te worden gevaccineerd, solidariteit van elkaar wordt verwacht. Van Sasse van 

Ysselt en Hendriks delen de gedachte dat de term ‘sociale solidariteit’ iets onduidelijks heeft, 

terwijl het niet als grondslag is opgenomen in het EVRM om rechten te kunnen inperken. 

Daarentegen speelt de uitoefening van een grondrecht zich niet af in een vacuüm, maar hangt 

het inderdaad samen met de verantwoordelijkheid jegens anderen en of de samenleving.108   

Desalniettemin heeft het EHRM geoordeeld dat een vaccinatieplicht onder 

omstandigheden is toegestaan, mits de overheid het goed onderbouwt. Het draait in de 

Vavricka e.a./ Tsjechische Republiek-zaak om een concrete medische handeling en hoe 

miniem dan ook, moet dit door de jurisprudentie worden gezien als een beperking van het 

recht op de lichamelijke integriteit. In Nederland geldt vooralsnog geen wettelijke 

vaccinatieplicht, wel een indirecte vaccinatieplicht. Bepaalde niet-essentiële publieke locaties 

en evenementen zijn immers niet toegankelijk wanneer men niet is gevaccineerd. Men kan 

ook stellen dat de genoemde uitspraak niet van toepassing is op de huidige Nederlandse 

situatie, omdat het immers niet om een COVID-19 vaccin gaat en staten nog altijd een ruime 

beoordelingsvrijheid hebben. Echter, aangezien de Nederlandse indirecte vaccinatieplicht veel 

minder ingrijpend is dan de maatregelen in de hierboven besproken zaak, vermoed ik dat het 

niet in strijd is met artikel 8 EVRM.  

 

4.5. Tussenconclusie 

Indien er mogelijk sprake is van een inperking van een grondrecht zoals artikel 8 EVRM, 

moet er onderzocht worden of deze inperking rechtvaardig is. Een inperking moet namelijk 

bij wet voorzien zijn, een geoorloofd doel dienen en noodzakelijk zijn in een democratische 

samenleving. De belangenafweging tussen het belang van het individu en de overheid is 

daarbij de belangrijkste stap. De indirecte coronavaccinatieplicht voortkomende uit de 

Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen is tot stand gekomen met als doel het voorkomen van 

verdere verspreiding van het coronavirus en derhalve het beschermen van de 

 
107 HvJ EU 21 juni 2017, ECLI:EU:2017:484, NJB 2018/125, m.nt. S.D. Lindenbergh, par. 41; De Jong, NJB 
2020/2507, p. 2839.  
108 EHRM 8 april 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113 m.nt. Van Sasse van Ysselt (Vavricka e.a./ 
Tsjechische republiek), par. 6.  
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volksgezondheid. De per 25 september 2021 geldende wet kwam tot stand nadat er geluid 

vanuit de samenleving kwam om alles weer te openen. De overheid dacht met het 

coronatoegangsbewijs tegemoet te komen aan de behoeften van de burgers en de ondernemers 

in financiële nood. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het coronatoegangsbewijs een 

positieve invloed heeft gehad op het voorkomen van de verspreiding van het virus. Echter 

blijkt uit hetzelfde onderzoek dat een zogenaamd ‘1G-beleid’ meer kan bereiken. Aan de 

subsidiariteiteis van artikel 8 EVRM kan achteraf gezien derhalve getwijfeld worden. In het 

moment leek het volgens de overheid de juiste keuze.  

In enigszins vergelijkbare zaken oordeelt het EHRM dat het doel ‘het beschermen van 

de volksgezondheid’ een legitiem doel is. Immers is niet alleen de gevaccineerde beschermd 

tegen het coronavirus met een vaccin, maar ook de meest kwetsbare personen die medisch 

gezien geen mogelijkheid hebben tot het zich laten vaccineren en daardoor afhankelijk zijn 

van de groepsimmuniteit hebben er voordeel aan. Dit wordt gezien als ‘sociale solidariteit’, 

een term die verwarring kan veroorzaken omdat het niet als grondslag is opgenomen in het 

EVRM om rechten te kunnen inperken. Echter speelt de uitoefening van een grondrecht zich 

niet af in een vacuüm, maar hangt het inderdaad samen met de verantwoordelijkheid jegens 

anderen en of de samenleving. Tot slot is het weigeren van een maatregel nog altijd een optie, 

mede omdat het om niet-essentiële locaties en evenementen gaat. De beperking lijkt derhalve 

rechtvaardig.  
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HOOFDSTUK 5.  

5.1. Inleiding 

Met de conclusie dat de beperking rechtvaardig lijkt zal niet iedereen tevreden zijn. Met name 

de anti-vaccinatiebeweging zal deze conclusie wellicht niet wenselijk vinden. Het begrip 

‘sociale solidariteit’ uit de eerder besproken zaak Vavricka e.a. tegen de Tsjechische 

republiek, met daarin de boodschap dat de individuele burger de gezondheid van anderen niet 

in gevaar moet brengen en het algemeen belang moet dienen (uiteraard zolang de eigen 

gezondheid niet in gevaar is), zal de anti-vaccinatiebeweging inhoudelijk weinig doen. 

Immers moeten hun individuele vrijheidsrechten wijken voor de bescherming van de 

grondrechten van anderen. Dit leidt dan ook tot de nodige spanningen onder de anti-

vaccinatiebeweging en daarmee in de samenleving door de steeds groter wordende groep die 

ook aanzienlijke demonstraties organiseert.109  

Het is mijns inziens belangrijk om als samenleving naar die spanningen te luisteren, 

vooral naar een groter wordende groep die ‘anders’ denkt. Het EHRM oordeelde namelijk 

eerder dat pluralisme, tolerantie en ruimdenkendheid dé criteria voor een democratische 

samenleving zijn.110 Dat er een andere mening heerst onder een kleine minderheid in een 

democratie is daarom prima en inherent aan een democratische samenleving. De vraag is 

echter hoe gaat een overheid daarmee om? Omdat het huidige recht de conclusie trekt dat de 

beperking op het eerbiedigen van het privéleven rechtvaardig lijkt, is het interessant om terug 

te gaan naar de (rechts)filosofie achter het begrip vrijheid. Hoe wordt de opvatting dat een 

individu de vrijheid heeft om een eigen keuze te maken over zijn lichamelijke integriteit 

afgewogen tegen de opvatting dat een kwetsbaar persoon in vrijheid kan leven zonder gevaar 

te lopen om met het coronavirus besmet te worden? In dit hoofdstuk onderzoek ik derhalve in 

hoeverre het, beredeneerd volgens de vrijheidstheorieën van Mill en Berlin, te verantwoorden 

is om in dit land een indirecte vaccinatieplicht in te voeren om te gezondheid van 

Nederlanders te waarborgen, óndanks de weerstand van een minderheidsgroep. De resultaten 

uit dit onderzoek worden meegewogen in de eindconclusie.  

 

5.2.1 Berlin 

De twee opvattingen van vrijheid die naast elkaar kunnen bestaan worden uitgelegd door 

Isaiah Berlin in zijn werk.111 Berlin was een politiek filosoof, lang verbonden aan de 

 
109 Coronaprotest in Amsterdam met 15.000 deelnemers ‘vreedzaam verlopen’, nos.nl 16 januari 2022.  
110 EHRM 7 december 1976, ECLI:CE:ECHR:1976:1207JUD000549372 (Handyside/ Verenigd Koninkrijk), par. 49. 
111 Berlin (1958) 1996.  
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Universiteit van Oxford en stelde dat er in een samenleving veelheden van belangen bestaan, 

die geregeld met elkaar in conflict komen en derhalve tegen elkaar moeten worden 

afgewogen.112 Verwezenlijking van het ene belang, gaat niet zelden ten koste van het 

andere.113 De indirecte vaccinatieverplichting is daar een voorbeeld van. Hoe men hierover 

denkt is gebonden aan de betekenis die men geeft aan zijn vrijheid. Berlin maakt daarbij een 

onderscheid tussen positieve en negatieve vrijheid. Positieve vrijheid is de mate waarin 

iemand zelfstandig en weloverwogen een richting kan geven aan zijn of haar eigen leven. Met 

andere woorden is dit, volgens Berlin, de democratie: de mogelijkheid voor individuen om als 

gezamenlijke gemeenschap richting te geven aan hun samenleving.114 Dit is een klassiek 

Republikeinse opvatting van politieke vrijheid. Berlin maakt echter wel duidelijk dat deze 

opvatting van positieve vrijheid geen garantie biedt dat het privédomein van een individu 

nooit te maken krijgt met staatsinterventie.115 In de paragraaf ‘democratie’ van dit hoofdstuk 

wordt dit verder onderzocht.  

Daartegenover staat de negatieve vrijheid in de theorie van Berlin. Dit is de vrijheid 

van een individu om zich zonder belemmering van anderen en dus ongestoord naar eigen 

vermogen en inzicht te kunnen gedragen. Hoe groter dit gebied zonder belemmering van 

anderen is, hoe meer het individu van de vrijheid geniet.116 Dit betekent overigens niet dat 

deze vrijheid absoluut is. Het is volgens Berlin onvermijdelijk dat de vrijheid van een individu 

in enkele gevallen zal moeten worden ingeperkt om de vrijheid van een ander individu te 

verwezenlijken.117 Dit kan onder meer doelbewust door middel van dwang gebeuren. Dit zou 

in de huidige tijd betekenen dat de negatieve vrijheid wordt beperkt door de indirecte 

coronavaccinatieplicht. Een individu kon immers niet meer ongestoord en naar eigen 

vermogen en inzicht naar bepaalde niet-essentiële locaties gaan, want er was een 

coronatoegangsbewijs nodig bij de ingang. Nu staatsinterventie onvermijdelijk lijkt, rest nog 

wel de vraag: waar houdt de vrijheid van het individu op en wanneer start de 

overheidsinterventie?  

 

 

 

 
112 Berlin (1958) 1996, p. 7.  
113 Berlin (1958) 1996, p. 18.  
114 Berlin (1958) 1996, p. 26.  
115 Berlin (1958) 1996, p. 26. 
116 Berlin (1958) 1996, p. 26. 
117 Berlin (1958) 1996, p. 18. 
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5.2.2 Mill 

Daar lijkt de Engelse filosoof en econoom John Stuart Mill een antwoord op te hebben in zijn 

werk On Liberty uit 1859. In dat werk zet Mill zijn schadebeginsel uiteen. Het schadebeginsel 

houdt in dat de negatieve vrijheid van een individu enkel beperkt mag worden, indien het 

individu schade aan een ander berokkent. Wanneer de schade zich beperkt tot het individu 

zelf, mag er geen beperking van de overheid plaatsvinden.118 Het recht moet zich dus 

terughoudend opstellen, waardoor er geen ruimte lijkt voor positieve verplichtingen vanuit de 

overheid. Mill omschrijft de negatieve vrijheid eigenlijk als de vrijheid van: vrij van dwang 

om als individu eigen doelen na te streven zonder belemmering van anderen.119 De negatieve 

vrijheid van Mill is derhalve vergelijkbaar met de latere vrijheidstheorie van Isaiah Berlin. 

Met ‘schade’ bedoelt Mill “het schenden van rechtmatige belangen, zoals bijvoorbeeld de 

gezondheid van individuen”.120 Volgens Mill kan een individu niet verplicht worden om iets 

goeds te doen, omdat dit een inbreuk op het vrijheidsrecht van het individu dreigt te maken. 

Hij benadrukt echter wel dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid (hetzij 

lichamelijk, mentaal of spiritueel).121 Het schadebeginsel is overigens alleen van toepassing 

op individuen die beschikken over ‘rijpheid van geestesvermogen’.122 Dit betekent dat een 

individu weet heeft van waar hij/zij mee bezig is. Alleen deze individuen kunnen de gevolgen 

van hun eigen handelen overzien en daarvoor verantwoordelijk worden gehouden.123 

Kinderen vallen hier bijvoorbeeld niet onder.  

Terugkomend op de ‘sociale solidariteit’ die het EHRM benoemt, wordt er dus gesteld 

dat indien men zich niet vaccineert, men schade aan anderen zoals een kwetsbaar individu kan 

berokkenen. Ten eerste kan het criterium schade (uit het schadebeginsel) dan worden 

uitgelegd als de gezondheid van anderen en ten tweede is er sprake van schade aan een ander 

doordat iemand (ernstig) ziek wordt van het coronavirus. Volgens Mill kan een persoon niet 

alleen schade aan anderen berokkenen door zijn daden, maar ook door passiviteit. In beide 

gevallen is de (autonoom) persoon verantwoordelijk voor de schade, echter dient de overheid 

er in het laatste geval voorzichtiger mee om te gaan. Er moet daarin ook een onderscheid 

worden gemaakt tussen het schaden van een aantal personen of velen. Het opzoeken van niet-

essentiële sociale aangelegenheden, mede door individuen met een kwetsbare gezondheid, 

 
118 Westerman 2013, p. 226-229; Mill (1859) 1977, p. 220.  
119 Westerman 2013, p. 230.  
120 Stam, AA 2014/0304, p. 305.  
121 Mill (1859) 1977, p. 227.  
122 Mill (1859) 1977, p. 224.  
123 Westerman 2013, p. 231. 
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lijkt daarmee meer risicovol doordat er veel mensen aanwezig kunnen zijn op zo’n locatie 

(denk aan een theater of festival). Interessant is of het recht op bescherming van de 

gezondheid van een kwetsbare groep, zwaarder weegt dan het vrijheidsrecht van niet-

gevaccineerde individuen. Men zou er ook voor kunnen kiezen om niet naar deze sociale 

gelegenheden te gaan, om op die manier zo min mogelijk risico te lopen op een besmetting. 

Ook de groep gevaccineerden of kwetsbare individuen is immers verantwoordelijk voor haar 

eigen gezondheid.124 Echter kan, volgens de theorie van Mill, de vrijheid ook worden beperkt 

wanneer er sprake is van een bepaald risico op schade voor een individueel persoon of voor 

velen.125 Bij een bepaald risico kan men bij het coronavirus ook denken aan een onachtzame 

blootstelling aan het virus met voor sommige individuen ernstige gevolgen van dien, zoals 

een comateuze toestand of de dood. Staatsinterventie zal dan sneller geoorloofd zijn, zeker 

wanneer deze ernstige gevolgen door een risico van blootstelling bij velen gebeurt.  

Een staatsinterventie is volgens Mill echter pas te verantwoorden indien het echt niet 

anders kan en de overheid beter kan ingrijpen dan de burgers zelf. Mill ziet staatsinterventie 

eigenlijk als iets dat dient te worden vermeden om zo te voorkomen dat de overheid te veel 

macht grijpt met de interventies, met als gevolg dat de burgers slechts nodeloze volgelingen 

worden zonder eigen gedachten of meningen.126 Wanneer het schadebeginsel van Mill wordt 

toegepast in de coronasituatie in Nederland betekent dit dat de overheid mag ingrijpen 

wanneer het gaat om niet autonome personen, zoals kinderen. Echter zijn, volgens de theorie 

van Mill, volwassen individuen redelijk en autonoom om zelf te bepalen of zij gevaccineerd 

willen worden of niet. Een directe vaccinatieplicht zou derhalve tegen de vrijheidstheorie van 

Mill indruisen. De indirecte vaccinnatieplicht via het voorgestelde coronatoegangsbewijs ziet 

daarentegen op drie keuzes voor de burger, waarbij de overheid benadrukt dat het de vrijheid 

en privésfeer van burgers zo veel mogelijk respecteert, maar tegelijkertijd stelt dat de vrijheid 

“nooit onbegrensd is”.127 De motivatie achter deze keuze van de overheid lijkt derhalve op het 

schadebeginsel van Mill, namelijk dat de vrijheid van de anti-vaccinatiebeweging, de vrijheid 

van wel gevaccineerde individuen niet grenzeloos mag beperken en dat er tegelijkertijd een 

keuzevrijheid wordt gegeven aan (autonome) individuen die niet gevaccineerd willen worden. 

Het coronatoegangsbewijs zorgt er op die manier voor dat op een minder indringende 

methode, de gezondheid van beide groepen (gevaccineerde burgers en niet-gevaccineerde 

 
124 Mill (1859) 1977, p. 227. 
125 Mill (1859) 2001, 75.  
126 Mill (1859) 2001, p. 101. 
127 Ravensbergen, Metro 14 september 2021.  
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burgers) wordt beschermd. De theorie van Mill lijkt derhalve te bevestigen dat het 

schadebeginsel een indirecte vaccinatieplicht legitimeert. Te meer omdat de staatsinterventie 

geringer lijkt en de vrijheid van de anti-vaccinatiebeweging wordt gerespecteerd.  

 

5.3. Democratie 

Dat de vrijheid van een minderheidsgroep wordt gerespecteerd is een goed teken, want in 

Nederland heerst er een materieel democratische opvatting. Dit betekent dat de staat het 

naleven van bepaalde waarden zoals grondrechten belangrijk vindt en derhalve beschermt. 

Volgens deze opvatting is de democratie niet per se de wil van de toevallige meerderheid, 

maar moeten de waarden: vrijheid, gelijkheid en menselijke waardigheid ook blijven gelden. 

De vraag in dit hoofdstuk is dan ook: Hoe kan de individuele vrijheid, van in dit geval 

een minderheidsgroep, worden beschermd? Berlin vond maatschappelijke diversiteit en 

tolerantie essentieel in een samenleving. Volgens Berlin kan de democratie richting geven aan 

positieve vrijheid.128 Een individu heeft volgens de theorie van Berlin namelijk een innerlijk 

kompas om zichzelf in de juiste richting te sturen om het hoogste uit zichzelf proberen te 

halen.129 In de coronasituatie betekent dit dat een individu handelt volgens rationele 

doeleinden en bij voorbaat al rekening houdt met kwetsbare personen. Dit kan bijvoorbeeld 

door met regelmaat een zelftest te doen, de 1,5 meter in stand te houden en door thuis te 

blijven wanneer er klachten zijn ontstaan. Berlin stelt echter ook dat een individu twee soorten 

wezenskenmerken bezit, dat is enerzijds de onmiddellijke genotsbevrediging en anderzijds de 

redelijke natuur die denkt aan langetermijndoelen.130 Helaas zijn individuen die uit zijn op 

onmiddellijke genotsbevrediging ook aanwezig geweest in de samenleving. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit het feit dat veel mensen met klachten alsnog de deur uitgaan en familie 

wilden opzoeken. Een ander voorbeeld zijn de zogenaamde coronaspugers -hoesters en -

dreigers, die vooral spuugden en hoestten op agenten en andere individuen die zich wel aan de 

corona regels wilden houden.131 Deze individuen lijken dus niet gedreven te zijn door hun 

redelijke natuur die aan langetermijndoelen denkt. Het lijkt erop dat deze individuen meer 

bezig zijn met wat vrijheid voor henzelf betekent en niet wat de consequenties van hun acties 

zijn. Een keuze van zo’n individu heeft echter een potentieel negatieve impact op de 

 
128 Berlin (1958) 1996, p. 27. 
129 Stam, AA 2014/0304, p. 308. 
130 Stam, AA 2014/0304, p. 308.  
131 Schildkamp, Algemeen Dagblad 10 april 2020.  
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samenleving. Volgens de theorieën van Mill en Berlin lijkt staatsinterventie daarbij 

gelegitimeerd.  

Eerder in deze scriptie werd de rechtsstaatsgedachte uitgelegd, waarin het duidelijk 

werd dat dit grenzen stelt aan het optreden van de overheid, door middel van wettelijke 

bepalingen. Een democratische samenleving richt zich echter meer op gelijkheid en 

besluitvormingsprocessen. Een democratie wordt in de regel geïdentificeerd met een 

meerderheidsregel.132 In een functionele samenleving zal nooit iedereen het steeds het met 

elkaar eens zijn. Om tot besluiten te kunnen komen, waarin iedereens mening gelijkwaardig 

wordt afgewogen worden meningen geteld en geeft de meerderheid van deze meningen de 

doorslag.133 De rechten van de minderheden moeten daarbij gerespecteerd worden. Dit kan op 

een functionele en een inhoudelijke manier.134 Functioneel gezien is iedereen gelijkwaardig 

betrokken bij politieke wilsvorming, minderheden kunnen derhalve in theorie een 

meerderheid worden.135 Er moet een balans worden gevonden zodat een minderheidsgroep 

bereid blijft om de beslissingen van de meerderheid te volgen.136 Kortom, de genoemde 

argumenten moeten wel gehoord en meegewogen worden in het besluitvormingsproces.  

Om die reden is het belangrijk om ook naar dat deel van de minderheidsgroep (van de 

anti-vaccinatiebeweging) te kijken, dat wel mee wil werken aan de maatregelen tegen het 

coronavirus, maar niet gevaccineerd wil worden omdat zij bang is voor de mogelijke schade 

die het coronavaccin voor haarzelf oplevert op de lange termijn. Op dit moment is er immers 

nog geen duidelijkheid vanuit de producenten van de vaccins en/ of ander wetenschappelijk 

onderzoek over de langetermijn effecten van de coronavaccins. De angst en de keuze om 

zichzelf om die reden niet te willen laten vaccineren, zal bij Berlin vallen onder de positieve 

vrijheid van zijn vrijheidstheorie: iemand moet zelfstandig en weloverwogen een richting 

kunnen geven aan zijn of haar eigen leven. Hierbij is staatsinterventie alsnog niet uitgesloten. 

De vrijheidstheorie van Mill is iets uitdagender in deze situatie, want wat als je met het volgen 

van het schadebeginsel niet (alleen) een ander, maar (ook) je zelf schade berokkent? In het 

onderzoek naar de vrijheidstheorie van Mill is daar geen antwoord op gevonden. Toch kan ik 

mij voorstellen dat dit de stelling van Mill wellicht verandert en er een mogelijke 

tussenoplossing wordt geboden, waarbij staatsinterventie wel een gegeven blijft, om schade 

bij een ander te voorkomen, maar tegelijkertijd de staatsinterventie minder ingrijpend moet 

 
132 Burkens e.a. 2017, p. 223-225. 
133 Burkens e.a. 2017, p. 223.  
134 Burkens e.a. 2017, p. 224. 
135 Burkens e.a. 2017, p. 224. 
136 Burkens e.a. 2017, p. 225. 
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zijn om de schade bij de persoon die zijn vrijheid uitoefent ook te beperken. We moeten 

immers tot elkaar komen in een samenleving. De indirecte vaccinatieplicht, volgend uit het 

coronatoegangsbewijs, lijkt hierbij toch de mogelijke oplossing.  

 

5.4. Tussenconclusie 

In een democratie is het normaal dat niet iedereen het altijd met elkaar eens is, we kunnen 

immers van elkaars argumenten leren en groeien als samenleving door eerdere opinies aan te 

scherpen of aan te passen. Daarnaast is het belangrijk om individuele vrijheidsrechten te 

respecteren zonder al teveel overheidsbemoeienis. Tegelijkertijd is het juist essentieel om het 

principe van diezelfde grondrechten tegen elkaar af te wegen om het leven tezamen in een 

samenleving voor een ieder draaglijk te maken. De invoering van een indirecte 

vaccinatieplicht zorgt voor de nodige spanningen in de samenleving en stimuleert de overheid 

om te kunnen verantwoorden hoe zij de wenselijkheid van een indirecte vaccinatieplicht kan 

invoeren om de volksgezondheid te beschermen, terwijl een minderheidsgroep fel tegen is. 

Volgens de vrijheidstheorieën van Berlin en Mill is het goed te verdedigen dat het ene 

grondrecht, in dit geval het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit, wel eens 

wijkt voor een ander grondrecht, namelijk het recht op beschermen van de volksgezondheid, 

in een samenleving wanneer er aan een ander schade wordt aangericht. In deze afweging moet 

wel worden meegenomen dat een deel van de minderheidsgroep in de antivaccinatie-

beweging meent zelf een risico te lopen op nadelige lange termijneffecten van het 

coronavaccin en dat het andere deel van de gevaccineerde groep een risico neemt door niet-

essentiële sociale gelegenheden op te zoeken. Volgens Berlin bezitten beide groepen het 

wezenskenmerk van de redelijke natuur. Er kan dan ook verwacht worden dat de groepen 

rekening houden met elkaar om het risico op besmetting van het coronavirus te minderen, 

door regels op te volgen of het risico op besmetting te minderen door niet-essentiële sociale 

gelegenheden te mijden.   

Mill heeft hier geen direct antwoord op in zijn theorie. Mogelijk biedt een minder 

verregaande maatregel vanuit de overheid, zoals het coronatoegangsbewijs, dan toch de 

oplossing. Een niet-gevaccineerd individu kan daardoor zijn positieve vrijheid blijven 

uitoefenen door zich niet te laten vaccineren en tegelijkertijd voorkomen dat een ander wordt 

geschaad in dat proces, door zich te laten testen. Daarnaast kunnen individuen uit de groep 

met een kwetsbare gezondheid hun vrijheid blijven uitoefenen door naar niet-essentiële 

sociale aangelegenheden te blijven gaan.  
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HOOFDSTUK 6.  

Conclusie en aanbevelingen  

In deze scriptie is er gekeken of en in hoeverre de indirecte vaccinatieplicht uit de per 25 

september 2021 geldende Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen een beperking oplevert van 

het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit uit artikel 8 EVRM en zo ja, of deze 

beperking gerechtvaardigd kan worden. Voor de beantwoording van de vraagstelling is er 

eerst stil gestaan bij de belangrijke elementen van de Nederlandse rechtsstaat en welke rol de 

overheid hierin neemt. Het legaliteitsbeginsel, de scheiding der machten, de onafhankelijke 

rechter en tot slot voor deze scriptie misschien het meest interessante: de grondrechten 

kwamen voorbij. Het grondrecht uit artikel 22 lid 1 Gw, namelijk het recht op bescherming 

van de gezondheid, kwam uitgebreid aan bod en liet zien dat in samenhang met de 

internationale variant van dit artikel, namelijk artikel 12 IVESCR, de overheid een aantal 

positieve verplichtingen wordt opgelegd. Het is daarbij een (positieve) plicht voor de overheid 

de gezondheid van haar burgers te bevorderen, respecteren, beschermen en te verwezenlijken.  

Door de buitengewone omstandigheden van de coronapandemie en de oplopende 

besmettingscijfers werd de overheid vanuit de plicht om de volksgezondheid te beschermen, 

genoodzaakt om meer ingrijpende maatregelen in te voeren. Er is in dit onderzoek 

meegenomen welke bevoegdheden de overheid in buitengewone omstandigheden mogelijk 

kan inzetten. Uit dit onderzoek blijkt dat de overheid, na kritiek vanuit de politiek en 

samenleving, een geldige wettelijke basis invoerde om de volgens hen noodzakelijke 

maatregelen rechtmatig te kunnen treffen. De Wet publieke gezondheid werd derhalve 

uitgebreid met een extra hoofdstuk waarin de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen werd 

toegevoegd. De Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen biedt de wettelijke grondslag om de 

coronatoegangsbewijzen voor personen van 13 jaar of ouder in te zetten bij het heropenen van 

de samenleving en heeft als doel het tegengaan van het verspreiden van het coronavirus om zo 

de volksgezondheid te beschermen. Tevens werd er door de Minister van Volksgezondheid 

benadrukt om geen andere slachtoffers te maken door het virus te verspreiden.  

Mede door de onhandige communicatie vanuit de overheid en de desinformatie op 

social media, groeit de anti-vaccinatiebeweging. Dit is een groep die het coronavaccin weigert 

om verscheidene redenen en zich daarbij beroept op het recht op bescherming van de 

lichamelijke integriteit. De redenen hieromtrent zijn divers, dit kan zijn omdat er sprake is van 

desinformatie (de groep die gelooft in niet bewezen complottheorieën), vanwege 

levensbeschouwelijke redenen, maar ook omdat het vaccin hen angstig maakt omdat de 

langetermijngevolgen van het vaccin onbekend zijn. Deze groep weigeraars vormt volgens de 



 43 

overheid, door de toen beschikbare informatie, een bedreiging voor de volksgezondheid. Dit 

gaf de overheid een reden om te proberen de vaccinatiegraad te verhogen door eventuele 

indirecte verplichting. Er kunnen verschillende betekenissen worden onderscheiden met de 

term vaccinatieplicht, zoals -plicht, -drang en -dwang. Ondanks dat een coronatoegangsbewijs 

strikt genomen niet alleen verkrijgbaar is met een vaccinatie, maar ook met een bewijs van 

een negatieve testuitslag, of een herstelbewijs van een infectie met het coronavirus is er mijns 

inziens toch sprake van een vaccinatiedrang, oftewel een indirecte vaccinatieplicht. De 

keuzevrijheid van een burger is namelijk beperkt, doordat er bepaalde mogelijkheden worden 

ontnomen, zoals de vrije toegang tot bepaalde (niet-essentiële) locaties en evenementen. 

Voor een gerechtvaardigde beperking uit artikel 8 EVRM dient er voldaan te zijn aan 

het beperkingssysteem van het EVRM. De beperking moet volgens het legaliteitsbeginsel een 

wettelijke grondslag hebben, daarnaast een geoorloofd doel dienen en noodzakelijk zijn in een 

democratische samenleving. Dit betreft dus een ‘drie stappen toets’ met een cumulatief 

karakter. Uit de analyse van de jurisprudentie en literatuur is gebleken dat de beperking die de 

indirecte vaccinatieplicht van artikel 58ra van hoofdstuk Va uit de Wpg oplevert voldoet aan 

de eerste stap omdat de beperking in de bovengenoemde wet is opgenomen. Ook dient de 

beperking een legitiem doel, namelijk het beschermen van de volksgezondheid. Vervolgens 

toetst het EHRM in stap 3 het noodzakelijkheidsvereiste. De noodzakelijkheidsregel kent drie 

aspecten, namelijk: geschiktheid, subsidiariteit en evenredigheid. Na onderzoek blijkt door het 

wetenschappelijke onderzoeksresultaat dat de beperking geschikt lijkt. De relatieve veiligheid 

verbetert en er zijn minder coronabesmettingen. Achteraf gezien blijkt uit het tweede aspect, 

namelijk de subsidiariteit, dat na een langere periode van het instellen van de regel (na de 

invoering van de Tijdelijk wet coronatoegangsbewijzen) uit wetenschappelijk onderzoek is 

gebleken dat er een efficiëntere en wellicht minder ingrijpende maatregel beschikbaar is ter 

voorkoming van het verspreiden van het virus, namelijk het 1G beleid. Op het moment van 

het invoeren van het coronatoegangsbewijs is dit nog niet bekend, dus de kanttekening die ik 

bij deze stap plaats is dat de inzichten op dit moment anders zijn. Vervolgens wordt er bij het 

laatste aspect uit stap 3 een belangenafweging gemaakt tussen de beperking van het 

grondrecht ten opzichte van de ernst van de besmettelijke ziekte. Uit de meeste recente zaak 

over vaccinatieverplichting blijkt dat er weliswaar sprake kan zijn van een inbreuk op het 

grondrecht 8 EVRM, maar dat dit gerechtvaardigd kan worden doordat er een beroep wordt 

gedaan op de ‘sociale solidariteit’ in een samenleving. Omdat het een indirecte 

vaccinatieplicht betreft en enkel niet-essentiële locaties en evenementen niet toegankelijk zijn 

wanneer men niet is gevaccineerd, concludeer ik derhalve dat de Nederlandse indirecte 
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vaccinatieplicht niet in strijd is met artikel 8 EVRM omdat het veel minder ingrijpend is dan 

de maatregelen in de meest recente EHRM uitspraak. Al met al kan er gesteld worden dat de 

indirecte vaccinatieplicht voortkomende uit de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen geen 

inbreuk maakt op het recht op lichamelijke integriteit uit artikel 8 EVRM.  

Die conclusie zal voor een deel van de samenleving, met name de anti-

vaccinatiebeweging niet goed aanvoelen. Ondanks dat individuele grondrechten zo nu en dan 

moeten wijken ter bescherming van andere grondrechten, is het belangrijk dat de criteria die 

een samenleving laat groeien, namelijk pluralisme, tolerantie en ruimdenkendheid goed tot 

hun uiting komen in onze democratie. De vraag is derhalve of de indirecte vaccinatieplicht 

ook te verantwoorden en wenselijk is voor de Nederlandse democratische rechtsstaat volgens 

de vrijheidstheorieën van Berlin en Mill om zo ook de belangrijke waarden van individuele 

vrijheidsrechten te horen in de minderheidsgroep die het vaccin weigert. Berlin en Mill zijn 

namelijk beiden een groot voorstander van individuele vrijheid. Volgens de vrijheidstheorieën 

van Berlin en Mill is het echter goed te verdedigen dat het ene grondrecht, in dit geval het 

recht op bescherming van de lichamelijke integriteit, wel eens wijkt voor een ander 

grondrecht, namelijk het recht op beschermen van de volksgezondheid, in een samenleving 

wanneer er een aan ander schade wordt aangericht. In deze afweging moet nog wel worden 

meegenomen dat een deel van de minderheidsgroep in de antivaccinatie-beweging meent zelf 

een risico te lopen op nadelige lange termijneffecten van het coronavaccin. Mill heeft hier 

geen direct antwoord op in zijn theorie. Toch lijkt, na analyse van de vrijheidstheorieën, dat 

het coronatoegangsbewijs daar een mogelijk passend antwoord op te zijn doordat hiermee 

beide vrijheidsrechten zoveel mogelijk worden gerespecteerd.  

Tot slot vloeit uit deze conclusie een aanbeveling voort. Indien de besmettingscijfers 

weer oplopen en de overheid genoodzaakt is om meer ingrijpende maatregelen in te voeren, 

moet er mijns inziens gebruik gemaakt worden van de meer efficiënte en wellicht minder 

verregaande maatregel van het 1G-beleid. Wanneer er na wetenschappelijk onderzoek 

namelijk blijkt dat er niet wordt voldaan aan de subsidiariteitseis van de beperkingsclausule 

van het EVRM, staat het invoeren van een indirecte vaccinatieplicht namelijk op gespannen 

voet met het EVRM.  
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