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Voorwoord 

 

     COVID-19 heeft wereldwijd enorme impact (gehad). Dankzij de beschikbaarheid van 

vaccins, maar ook door het doormaken van de ziekte hebben mensen COVID-19-immuniteit 

opgebouwd en is het virus (mede) daardoor (voorlopig) op z’n retour. Bovendien zijn er nu 

medicijnen beschikbaar voor de behandeling van patiënten met COVID-19 en lopen er 

allerlei onderzoeken naar nog meer coronamedicijnen.1 Toch is het virus nog lang niet 

verdwenen en neemt het af en toe andere gedaantes aan, waardoor de vaccins weer 

moeten worden aangepast en ook (her)vaccinaties nodig zijn.  

     Bij het zien van al het leed dat de ziekte veroorzaakte, de vele overlijdensgevallen, maar 

ook de (vaak) luidruchtige groep die vaccinatie weigerde, soms alleen op grond van ‘wilde 

verhalen’ in de sociale media, betrapte ik mezelf wel eens op de gedachte dat vaccinatie 

verplicht zou moeten worden gesteld. In een democratie moet de meerderheid immers 

rekening houden met de minderheid en de vrijheid van de grootste groep mag niet ten koste 

van de vrijheid van kwetsbare mensen gaan. Om hen te beschermen, zou het getuigen van 

solidariteit wanneer het recht op leven en op bescherming van de gezondheid voorrang 

zouden krijgen boven het recht op de persoonlijke levenssfeer en op onaantastbaarheid van 

het lichaam. Andere grondrechten, zoals het recht op onderwijs en vrijheid van vergadering 

en bijeenkomst, die nu alweer vanzelfsprekend lijken, zouden dan ook voor de kwetsbaren 

weer realiteit kunnen zijn. Ruim 80% van de bevolking vanaf twaalf jaar is inmiddels 

gevaccineerd met de basisserie coronaprikken, maar de prikbereidheid neemt af nu weer 

een herhaalprik beschikbaar is: bijna 24% van de twaalfplussers heeft deze genomen.2 

     Als vrijwillige vaccinatie onvoldoende prikbereidheid oplevert, dan zou verplichte 

vaccinatie noodzakelijk kunnen zijn, om de kwetsbaren te beschermen. Daarom leek het me 

goed om de grondrechten bij verplichte vaccinatie te bestuderen. Nu gaat het om vaccinatie 

tegen COVID-19, maar deze ziekte zal niet de laatste zijn die wereldwijd zorgt voor vele 

zieken en doden, gezien bijvoorbeeld de heersende vogelgriep.3 

     Rest mij mijn dank uit te spreken richting mijn man en kinderen bij wie het beeld van een 

studerende echtgenote en moeder in het geheugen zal zijn gegrift. Bedankt voor de steun. 

Tot slot dank ik Tom Herrenberg voor zijn fijne begeleiding. 

 

Rijen, december 2022 

 

studentnummer 835910913 

 

 
1 ‘Overzicht medicijnen tegen corona’, cbg-meb.nl. 
2 ‘COVID-19-vaccinaties’, coronadashboard.rijksoverheid.nl (20 november 2022). 
3 Herfst 2022; Korteweg 2022. 
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Samenvatting 

     Bij het uitbreken van een pandemie als COVID-19 moet de staat ingrijpen en maatregelen 

treffen. Hierbij hoort een ingewikkelde afweging van conflicterende fundamentele 

grondrechten, belangen en gevolgen die er redelijkerwijze van verwacht kunnen worden. De 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid overweegt vaccinatieplicht in de 

langetermijnstrategie van de overheid bij de twee ernstigste scenario’s, namelijk scenario 4 

(continue strijd) en scenario 5 (worst case). Doel van die strategie is sociaal-

maatschappelijke en economische continuïteit/vitaliteit en toegankelijkheid van de gehele 

zorgketen voor iedereen. Daarom is via juridisch-dogmatisch onderzoek van het geldende 

recht de volgende vraag onderzocht: Is het juridisch mogelijk dat de Nederlandse overheid 

‘verplichte vaccinatie’ tegen COVID-19 invoert als sprake is van scenario 4 en 5? Hierbij 

waren de volgende deelvragen ankerpunten: hoe worden infectieziekten in Nederland 

bestreden, hoe ziet het Nederlandse vaccinatiebeleid tegen COVID-19 eruit, wat is het 

juridisch kader voor verplichte vaccinatie en in hoeverre is het verplicht vaccineren tegen 

COVID-19 een noodzakelijke, proportionele en subsidiaire inbreuk op de grondrechten in 

scenario 4 en 5?  

     Infectieziektenbestrijding vindt preventief plaats door vrijwillige, gratis vaccinatie via het 

Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De vaccinatiegraad ervan is ruim 90%, terwijl 95% 

gewenst is vanwege de groepsimmuniteit. Om beleidsinterventies te categoriseren, wordt de 

Nuffield-interventieladder gebruikt: de laagste trede staat voor nietsdoen, de hoogste voor 

dwang. De Nederlandse overheid beperkt zich tot het onderste deel van de ladder. Alleen 

voor militairen geldt een immunisatieplicht; ook was er eerder verplichte pokkenvaccinatie. 

Geen enkel (initiatief)wetsvoorstel voor vaccinatieplicht haalde de eindstreep tot nu toe. 

     Het vaccinatiebeleid tegen COVID-19 was ingebed in een maatregelenpakket waarvoor 

de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Wet Veiligheidsregio’s zijn gebruikt, eerst als 

noodverordeningen, daarna als Tijdelijke wet maatregelen tegen COVID-19 (Twm), die in 

mei 2022 opgeheven is. Inmiddels heeft de Raad van State positief geadviseerd over een 

wetsvoorstel om de Wpg te wijzigen, maar dit is zonder vaccinatieplicht. Het coronavaccin is 

opgenomen in het RVP. Ruim 80% van de twaalfplussers is gevaccineerd met de basisserie, 

met de herhaalprik 24%. Tijdens de coronacrisis is er wel stevige vaccinatiedrang toegepast, 

maar geen dwang. De overheid ziet vaccinatie als een persoonlijke keuze en legt veel 

verantwoordelijkheid in de samenleving.  

     Het juridisch kader voor verplicht vaccineren tegen COVID-19 bestaat uit artikel 17 en 18 

van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, artikel 12 van het 

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en Algemene 

Aanbeveling 14, artikel 2, 3, 6 en 24 van het Verdrag inzake rechten van het kind, artikel 8, 9 

en 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 2 van het 

Eerste Protocol EVRM, artikel 11 van het Europees Sociaal Handvest, artikel 2, 3, 7, 10, 20, 

21, 24 en 35 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, artikel 6, 10, 22 

lid 1 Grondwet en artikel 1 van de Algemene wet gelijke behandeling. Hierbij gaat het om het 

recht op leven, recht op (preventieve) gezondheid(szorg) en de plicht om de gezondheid te 

bevorderen, het recht op onaantastbaarheid van het lichaam, vrijheid van godsdienst en 

levensovertuiging en het recht op gelijke behandeling. Soms botsen ze met elkaar. 
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     Bij reëel en onmiddellijk levensgevaar moet de overheid maatregelen nemen om het recht 

op leven te beschermen en burgers daarover informeren. Dan moet de grondrechtbeperking 

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

samenleving. Europese consensus over vaccinatieplicht ontbreekt, dus beslist de 

Nederlandse overheid hierover (ruime margin of appreciation). Het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (EHRM) vindt het vaccineren van de bevolking van groter belang dan 

de bezwaren van enkelen zonder medische bezwaren tegen een vaccin. Een strafrechtelijke 

sanctie voor vaccinatieweigeraars en het weigeren van toegang tot niet-essentiële 

voorzieningen is toegestaan. Het EHRM oordeelde vooral over kindervaccinatie. Kinderen 

lopen echter weinig gevaar door corona, net als jongeren, behalve in scenario 5. 

      Lichamelijke interventies, zoals vaccinatie, mogen slechts met de vrijwillige, 

geïnformeerde toestemming van het individu in kwestie (geneeskundige behandelings-

overeenkomst). Ook staat de professionele standaard niet toe dat zorgverleners gezonde 

personen tegen hun zin in vaccineren. Behalve het zelfbeschikkingsrecht, moet ook het 

lichaam tegen gevaarlijke virussen beschermd worden, zoals met een vaccinatieprogramma 

mogelijk is. Een vaccinatieverplichting kan averechts werken. Als hier toch voor gekozen 

wordt, moet deze op maat zijn. (Verplichte) vaccinatie levert fysiek amper schade op. 

Bovendien voorkomt vaccinatie ernstige gezondheidsschade en overlijdensgevallen en 

daarmee maatschappelijke schade, maar weerstand kan zich vertalen in onrust en 

polarisatie. Andere grondrechten hoeven dan echter niet of minder beperkt te worden, wat 

psychische en sociale schade scheelt.  

     In het kader van de vrijheid van godsdienst valt vaccinatieweigering onder het 

onderhouden van geboden en geschriften. Wie vanwege de godsdienstige overtuiging een 

vaccin weigert en besmet raakt, mag wel genezende coronamedicijnen nemen. Wie weigert 

vanwege persoonlijke overtuigingen moet consistent en geloofwaardig zijn. Weigeren van 

ongevaccineerden mag geen verboden (in)direct onderscheid opleveren op grond van 

godsdienst, levensovertuiging of een andere grond. 

     Vóór verplichte vaccinatie in scenario 4 en 5 pleiten de ernstige (gezondheids)dreiging 

voor de hele maatschappij en de veiligheid van de vaccins. Toch ontbreekt de noodzaak. Zo 

zijn er inmiddels (genezende) coronamedicijnen beschikbaar die ook acceptabel zijn voor 

weigeraars om godsdienstige redenen. Verder is groepsimmuniteit onhaalbaar bij COVID-19, 

zijn vaccins niet tijdig beschikbaar en verliezen ze na verloop van tijd hun werking. 

Bovendien is deze praktisch onuitvoerbaar wegens een tekort aan ‘prikkers’ en ‘handhavers’. 

Verder past een vaccinatieplicht niet bij normen en waarden als autonomie en 

zelfbeschikking, ontbreekt draagvlak ervoor en daalt het vertrouwen in (de veiligheid van) 

vaccins. In ‘Den Haag’ is evenmin vertrouwen. Vaccinatieplicht zou zelfs averechts kunnen 

werken. Ook staan de professionele standaard en geneeskundige 

behandelingsovereenkomst vaccinatieplicht in de weg. Alleen tijdelijk verplichte vaccinatie 

voor ouderen en kwetsbaren kan proportioneel zijn, omdat COVID-19 voor hen het 

gevaarlijkst is. Ten slotte zijn eerst nog lichtere maatregelen (in combinatie) mogelijk.  

     Verplichte vaccinatie is dus buitenproportioneel en niet-subsidiair in scenario 4 en 5. Deze 

is niet bij wet voorzien en niet-noodzakelijk. Wel is het doel legitiem, namelijk het 

economisch welzijn en bescherming gezondheid van derden en de samenleving.  
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1. Inleiding  

1.1. Achtergrond 
 

     Epidemiologen gaan ervan uit dat de eerste overdracht van het coronavirus in oktober 

2019 in Wuhan was. Het duurde vrij lang voordat actie werd ondernomen, omdat China 

verzuimde het virus binnen 24 uur te melden bij de World Health Organisation (WHO) die 

zelf ook talmde met het uitroepen van een internationale noodsituatie.4 Toen in China een 

lockdown dreigde, vluchtten ongeveer vijf miljoen inwoners de stad en het land uit, waardoor 

het virus zich snel verspreidde.5 In Nederland werd de eerste coronapatiënt gemeld op  

27 februari 2020.6 Voor deskundigen was het echter geen verrassing dat een gevaarlijk 

coronavirus bij de mens opdook.7 De kans op pandemieën neemt immers niet alleen toe 

doordat de wereldbevolking steeds mobieler is geworden en meer met elkaar in verbinding 

staat, maar er rukken door klimaatverandering ook allerlei ziekteverwekkers op, die door 

temperatuurstijging in gebieden overleven waar ze dat eerst niet konden. Deze maken voor 

het eerst de overstap van dier op mens. De potentie daarvan is enorm.8  

     Een dergelijke ziekteverwekker is het COVID-19-virus, dat veroorzaakt wordt door het 

Sars-Cov-2-virus, waardoor mensen acute en ernstige ademhalingsproblemen kunnen 

krijgen als ook problemen met bijna alle organen. Bij kinderen en jongeren verloopt de ziekte 

vaak mild, maar bij kwetsbare patiënten en ouderen kan de ziekte in korte tijd ernstige 

vormen aannemen.9 Bovendien is het virus besmettelijk, nog voordat de patiënt zelf klachten 

heeft.10 Verder ontstaan er steeds nieuwe varianten met mogelijk nieuwe eigenschappen en 

extra risico’s. De COVID-19-pandemie wordt wel de grootste naoorlogse crisis genoemd die 

een oversterfte van zo’n 10% veroorzaakte, langdurig lijden en veel ‘collaterale’ 

(gezondheids)schade.11 

     Bij het uitbreken van een pandemie als COVID-19 moet de staat ingrijpen en maatregelen 

treffen om de pandemie zoveel mogelijk in te dammen.12 Hierbij hoort een ingewikkelde 

afweging van conflicterende fundamentele rechten, belangen en gevolgen die redelijkerwijze 

van de ingreep verwacht kunnen worden.13 De Gezondheidsraad adviseert bij de invoering 

van een dergelijke maatregel dat deze noodzakelijk en effectief moet zijn om het individuele 

en collectieve (gezondheids)doel te bevorderen, het minst ingrijpend en proportioneel moet 

zijn om de doelstelling te bereiken, minimale potentiële schadelijke effecten mag hebben, 

rechtvaardig moet zijn en niet mag discrimineren, de in het geding zijnde grondrechten moet 

respecteren, vanaf het begin periodiek moet worden gemonitord en geëvalueerd en zo 

helder en begrijpelijk mogelijk moet worden uitgelegd aan de bevolking.14  

     Een van de maatregelen die een overheid kan nemen, is vaccinatie. Deze zorgt er 

namelijk voor dat het immuunsysteem reageert alsof het daadwerkelijk met het virus in 

aanraking komt en dan specifieke antistoffen aanmaakt. Wie nadien wordt blootgesteld aan 

 
4 Artikel 6 International Health Regulations; Van Pinxteren 2020. 
5 Sauytbay & Cavelius 2020, p. 339-340. 
6 ‘Februari 2020: Eerste coronabesmetting in Nederland’, rijksoverheid.nl. 
7 Carlson e.a. 2021, p. 2. 
8 De Vrieze 2022; Korteweg 2022. 
9 Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 851, p. 1; Strategieën voor COVID-19-vaccinatie 2020, p. 42 en 49;  
‘Coronavaccins’, cbg-meb.nl. 
10 ‘Verspreiding SARS-CoV-2’. 
11 Alexandrov & Koot 2021, p. 40. 
12 Op basis van artikel 22 Grondwet en internationale mensenrechtenverdragen die in hoofdstuk 4 behandeld worden. 
13 Dommering 2021, p. 3396-3398.  
14 Ethische en juridische afwegingen Covid-19-vaccinatie 2021, p. 16. 
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de betreffende ziekteverwekker, heeft reeds immuniteit opgebouwd.15 De overheid wilde dan 

ook de bevolking vaccineren om mensen met een kwetsbare gezondheid zo goed mogelijk te 

beschermen en overbelasting van de gezondheidszorg tegen te gaan.16 Inmiddels kon iedere 

Nederlander zich meerdere malen laten vaccineren, maar zijn er wel zorgen over post-

COVID (langdurige klachten na corona), tekortschietende inhaalzorg en mentale problemen, 

terwijl de pandemie ook een enorme impact heeft (gehad) op de maatschappelijke 

samenhang, economie, duurzaamheid, digitalisering, bestuur en recht.17 

     Is het dan niet verstandig om de vaccinatieplicht in de wet op te nemen als uiterste 

middel? Bij het pokkenvaccin kon dit immers wel?18 Ook de Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid (WRR) zegt in zijn handreiking voor noodzakelijke keuzes dat een 

controversiële maatregel als een vaccinatieverplichting mogelijk weer in beeld komt, al dan 

niet gericht op bepaalde maatschappelijke sectoren, als ‘de situatie’ langer voortduurt en 

ondanks een snel muterend virus dat ontsnapt aan vaccins.19 

1.2. Onderzoek 
 

     Gezien deze eerdere wettelijke verplichting en de WRR-opvatting is het interessant om te 

kijken of een vaccinatieplicht tegen COVID-19 wettelijk kan, in geval van de twee ernstigste 

scenario’s uit de langetermijnstrategie van de overheid, namelijk continue strijd en worst 

case, die in 1.2.2 omschreven worden. In het uiterste geval zou dan een 

vaccinatieverplichting mogelijk zijn als een van de te nemen maatregelen.20 Hier horen de 

volgende onderzoeksvraag, deelvragen en methode bij. 

Is het juridisch mogelijk dat de Nederlandse overheid ‘verplichte vaccinatie’ tegen COVID-19 

invoert als sprake is van scenario 4 en 5?  

1. Hoe worden infectieziekten in Nederland bestreden? 

2. Hoe ziet het Nederlandse vaccinatiebeleid tegen COVID-19 eruit? 

3. Wat is het juridisch kader voor verplichte vaccinatie? 

4. In hoeverre is het verplicht vaccineren tegen COVID-19 een noodzakelijke, 

proportionele en subsidiaire inbreuk op de grondrechten in scenario 4 en 5?  

     Of verplichte vaccinatie tijdens scenario 4 en 5 tot de juridische mogelijkheden behoort, 

wordt duidelijk na juridisch-dogmatisch onderzoek van het geldende recht. Het gaat dan om 

wat is neergelegd in bronnen van (inter)nationaal en Europees recht: regels, beginselen, 

grondrechten, begrippen, leerstukken, Kamerstukken, evaluaties en rechterlijke uitspraken. 

Ook commentaren hierop in de literatuur en media zullen worden bestudeerd.21 

     In de onderzoeksvraag is sprake van verplichte vaccinatie en van de scenario’s continue 

strijd en worst case. Daarom zal eerst geoperationaliseerd worden wat onder deze begrippen 

wordt verstaan.  

 
15 ‘Medicijninformatie vaccinaties’, cbg-meb.nl. 
16 Dute, Kooijman & Van der Spoel 2021, p. 89-90. 
17 ‘Long-COVID’, rivm.nl; ‘Antwoorden op Kamervragen over de berichtgeving over 320.000 verloren levensjaren door 
uitgestelde zorg in Nederland’, rijksoverheid.nl; ’Mentale gezondheid van jongeren’, nji.nl, 16 februari 2022; Navigeren en 
anticiperen in onzekere tijden 2021, p. 15-29. 
18 Dwang en drang in de tuberculosebestrijding 1996, p. 42-45; Van Baars 2022. 
19 Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes 2022, p. 70 en 87. 
20 Kamerstuk 25295, nr. 1638, p. 7. 
21 Van Dijk, Snel & Van Golen 2018, p. 84-85. 
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1.2.1. Verplichte vaccinatie 
 

     Verplichte vaccinatie heeft drie betekenissen, namelijk vaccinatieplicht, vaccinatiedwang 

en vaccinatiedrang.22 Onder vaccinatieplicht wordt verstaan dat door te weigeren de wet 

wordt overtreden en het risico wordt gelopen om strafrechtelijk veroordeeld te worden tot een 

boete of gevangenisstraf en een ‘strafblad’. Vaccinatiedwang betekent dat met tussenkomst 

van de rechter iemand tegen zijn wil wordt gevaccineerd, ook als hij zich (fysiek) verzet. Het 

vaccineren wordt iemand dus opgelegd, zonder dat er enige keuzevrijheid is. Tot slot houdt 

vaccinatiedrang in dat de keuzevrijheid wordt belemmerd doordat bepaalde keuzes niet meer 

gemaakt kunnen worden, omdat de overheid de toegang tot belangrijke sociale goederen of 

diensten afsluit, zoals kinderopvang, voor wie ervoor kiest vaccinatie te weigeren om niet-

medische redenen.23 

     Vaccinatiedwang is directe vaccinatieplicht. Van de indirecte vaccinatieplicht zijn er twee 

varianten, namelijk vaccinatieplicht en vaccinatiedrang. Beslissingsruimte wordt zo ingeperkt 

of zodanig beïnvloed dat iemand feitelijk minder keuzevrijheid heeft.24 Strikt genomen valt 

een vaccinatieplicht onder vaccinatiedrang, omdat ook hier opties ontnomen worden. 

Strafrechtelijke vervolging en de mogelijkheid van een ‘strafblad’ gaan echter een stap 

verder dan iemand slechts feitelijke opties ontnemen. Dit geldt ook voor vaccinatiedrang die 

gekoppeld is aan de toegang tot onderwijs, omdat de schoolplicht maakt dat ouders geen 

reële opties hebben om de vaccinatie te ontlopen. Daarom beperken deze maatregelen de 

keuzevrijheid verder. Het onderscheid doet ertoe, omdat bepaalde ethische of juridische 

staatsinmenging in de uitoefening van deze rechten alleen mag als er een wet in formele zin 

is die de beperking rechtvaardigt, als de beperking een legitiem doel dient en de inmenging 

noodzakelijk is in een democratische samenleving.25  

     In deze scriptie wordt met verplichte vaccinatie de indirecte vaccinatieplicht bedoeld, 

waarbij door het weigeren van een vaccinatie het risico wordt gelopen strafrechtelijk 

veroordeeld te worden tot een boete of gevangenisstraf, waardoor iemand dus een ‘strafblad’ 

oploopt. 

1.2.2. Continue strijd en worst case 

     Ook ‘continue strijd’ en ‘worst case’ moeten geoperationaliseerd worden. Deze begrippen 

zijn ontleend aan de langetermijnstrategie van de overheid waarin gesproken wordt over vier 

scenario’s: terug naar normaal, griep+, continue strijd en worst case.26 De WRR werkte deze 

scenario’s uit in plausibele toekomsten en voegde er een vijfde aan toe, namelijk externe 

dreiging. Dit deed de raad op basis van met elkaar samenhangende drijvende krachten: 

immuniteit, vaccins, mutatie en menselijk gedrag, zoals vaccinatiebereidheid. Ook werd terug 

naar normaal vervangen door verkoudheid en plaatste de raad externe dreiging tussen 

griep+ en continue strijd.27 Omdat de onderzoeksvraag zich concentreert op de twee 

ernstigste scenario’s, worden de eerste drie slechts kort aangestipt, waarna scenario 4 en 5 

aan bod komen. 

     In het eerste scenario, verkoudheid, krijgen mensen alleen nog lichte klachten van 

 
22 Dwang en drang in de tuberculosebestrijding 1996, p. 42-45; Pierik 2019, p. 324-325. 
23 Pierik 2019, p. 324-325. 
24 Savulescu 2021, p. 78-85; Dute, Kooijman & Van der Spoel 2021, p. 92-93; Dute 2021a. 
25 Pierik 2019, p. 325-326. 
26 Kamerstukken 2021/22, 25295, nr. 1834, p. 7. 
27 Navigeren en anticiperen in onzekere tijden 2021, p. 15-29; Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke 

keuzes 2022, p. 9, 13-96; Philips 2021, p. 382-384. 
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COVID-19 en is het voldoende dat basisadviezen als in de elleboog hoesten en niezen en 

testen bij klachten gevolgd worden en (re)vaccinatie aangeboden wordt.28  

     In het tweede scenario, griep+, leeft COVID-19 net als de ‘gewone’ griep regelmatig en 

voorspelbaar op en worden de meeste mensen matig ziek. Specifieke groepen, zoals 

medisch kwetsbaren en zorgpersoneel, krijgen jaarlijks een COVID-19-vaccinatie 

aangeboden, net als bij griep.29  

     In het derde scenario, externe dreiging, is het coronavirus redelijk onder controle en hoopt 

men nieuwe, besmettelijke en schadelijke varianten buiten de deur te houden door (tijdelijk) 

grenzen te sluiten. Vaccinatievoorlichting moet vroeg opgeschaald worden, met wederom 

aandacht voor specifieke groepen.30 

    In het vierde scenario, continue strijd, muteert het virus sneller dan vaccins ontwikkeld, 

geproduceerd en toegepast kunnen worden, waardoor er steeds weer onvoorspelbare, grote 

virusoplevingen zijn. De zorg dreigt overspoeld te raken en alle sectoren kampen met een 

hoog ziekteverzuim. Alle eerdere maatregelen tijdens de pandemie moeten afgewogen 

worden, tegen het laten rondgaan van het virus dat veel ziekte- en sterfgevallen veroorzaakt, 

verzuim en het vastlopen van de zorgketen, met alle maatschappelijke impact van dien. Het 

gemakkelijk bereikbaar maken van vaccinaties voor iedereen, intensieve communicatie, 

inspelen op twijfels en emoties en het benadrukken van het collectieve belang om door 

vaccinatie verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn van groot belang.31 

     In het vijfde en laatste scenario, worst case, wordt door virusmutaties COVID-19 

wereldwijd dodelijker in alle leeftijdscategorieën: iedereen is potentieel kwetsbaar en de 

immuniteit geldt maar kort tegen ernstige COVID-19. Vaccins zijn af en toe beschikbaar, 

maar het virus speelt een kat-en-muisspel met (de ontwikkelaars van) het vaccin. Wanneer 

een vaccin beschikbaar is, is intensieve communicatie nog belangrijker. Iedere burger moet 

bereikt worden en zo mogelijk moeten weerstanden tegen vaccinatie weggenomen worden. 

Begrip tonen voor twijfels, zorgen en bezwaren zou hierbij centraal moeten staan, evenals 

uitleggen dat vaccinatie ook bij gedeeltelijke of tijdelijke bescherming essentieel is om de 

impact van het virus te minimaliseren. Vaccinaties moeten zo goed mogelijk bereikbaar zijn. 

Alle denkbare maatregelen om het aantal sterfgevallen te beperken, de zorg en andere vitale 

sectoren in stand te houden, liggen op tafel. Omdat de angst voor het virus groot is, zullen 

mensen ook zelf verregaande acties ondernemen om zich ertegen te beschermen.32 

1.3. Leeswijzer 
 

     De bestrijding van infectieziektes in het algemeen in Nederland zal in hoofdstuk 2 

besproken worden. Hoofdstuk 3 concentreert zich op het Nederlandse vaccinatiebeleid tegen 

COVID-19, waarna in hoofdstuk 4 het juridisch kader voor verplichte vaccinatie in beeld 

komt. In hoofdstuk 5 wordt nagegaan in hoeverre verplicht vaccineren tegen COVID-19 een 

noodzakelijke, proportionele en subsidiaire inbreuk op de grondrechten is tijdens scenario 4 

en 5, waarna de conclusie volgt.  

  

 
28 Bijvoorbeeld in artikel 22 Grondwet, artikel 11 Europees Sociaal Handvest en artikel 12 Internationaal Verdrag inzake 
Economische, Sociale en Culturele rechten. 
29 Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes 2022, p. 36. 
30 Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes 2022, p. 47, 62. 
31 Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes 2022, p. 64, 79. 
32 Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes 2022, p. 81, 96. 
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2. Bestrijding infectieziekten in Nederland 

2.1. Publieke gezondheidszorg 
 

     Infectieziektenbestrijding is sinds de negentiende eeuw een kerntaak van de overheid en 

daarmee een belangrijk onderdeel van de publieke gezondheidszorg, die in de Wet publieke 

gezondheid (Wpg) is opgenomen.33 Het gaat hierin om maatregelen die de gezondheid van 

de hele bevolking of delen daaruit beschermen en bevorderen, inclusief het voorkomen en 

vroegtijdig opsporen van ziekten door het uitvoeren van bevolkingsonderzoeken.34 Zowel het 

Rijk als gemeenten (medebewindstaak) zijn verantwoordelijk hiervoor. Dankzij de 

Gemeentewet kan de burgemeester noodverordeningen vaststellen, om de openbare orde te 

handhaven en gevaar te beperken op grond van de Wpg.35 In gemeente-overstijgende 

situaties gaat deze bevoegdheid over op de voorzitter van de 25 veiligheidsregio’s (VR) op 

basis van de Wet veiligheidsregio’s (WVR).36 De WVR sluit nauw aan op de Wpg, omdat een 

epidemie al snel tot maatschappelijke ontwrichting leidt. Handhaving van de openbare orde 

en de epidemiebestrijding dienen dan hand in hand te gaan.37 Bij een (dreigende) 

grootschalige (internationale) publieke gezondheidscrisis neemt het Rijk het voortouw, de 

Minister van VWS dus, die de voorzitters van de VR’s aanwijzingen geeft tot het vaststellen 

van die noodverordeningen.38 In iedere regio spelen de Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de Gemeentelijke of Gemeenschappelijke 

Gezondheidsdienst (GGD) een belangrijke rol in de infectieziektenbestrijding, net als het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gezondheidsraad die regering 

en parlement onafhankelijk adviseren op basis van de stand van de wetenschap over 

bijvoorbeeld de vaccinatiestrategie, vaccinsoorten en over juridische afwegingen van 

vaccinatie.39 In bijlage 1 is een overzicht van alle betrokken partijen opgenomen. 

2.2. (Verplichte) vaccinatie in Nederland 

     Infectieziektes kunnen bestreden worden door vaccinatie, al dan niet verplicht. Van 

verplichte vaccinatie was alleen sprake bij pokken. Vanaf 1814 moesten namelijk 

bijstandsgerechtigde ouders hun kinderen laten vaccineren. Negen jaar later dienden 

schoolgaande kinderen het ‘pokkenbriefje’ te laten zien, een door een arts ondertekende 

vaccinatieakte.40 Onder druk van de protestantse lobby werd deze verplichting in 1857 

afgeschaft met de nieuwe Wet op het lager onderwijs. Deze verplichting werd echter in 1872 

weer ingevoerd via de Epidemiewet. Aan de opvolger, de Besmettelijke Ziektewet van 1928, 

werd aan de vaccinatieplicht een uitzondering op basis van gewetensbezwaren toegevoegd, 

 
33 Artikel 22 lid 1 Gw; Wet op de uitoefening der geneeskunst van juni 1865 (Stb. 1865, 60); Wet ter wering en beteugeling van 

besmettelijke ziekten van december 1872 (Stb. 1872, 134); Aanpak coronacrisis 2022, p. 30. 
33 Par. 2 Wpg; Leenen 2020, p. 585. 
34 Artikel 1 aanhef en sub c Wpg. 
35 Artikel 176 Gemeentewet; artikel 7 Wpg; Dute 2020, p. 477-486.  
36 Artikel 6 Wpg; artikel 39 WVR. 
37 Leenen 2020, p. 586. 
38 Par. 6 Wpg. 
39 ‘De Gezondheidsraad en Covid-19’, gezondheidsraad.nl. 
40 De Wever 2013; Dute, Kooijman & Van der Spoel 2021, p. 86. 
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die opgeschort bleef tot 1939 toen de wet plaatsmaakte voor de Inentingswet die slechts een 

zekere aandrang tot vaccinatie inhield. In 1975 werd deze wet ingetrokken, omdat deze 

ziekte toen nagenoeg verdwenen was en inmiddels zelfs uitgeroeid.41 Verder moeten sinds 

1953 militairen ingeënt zijn bij indiensttreding. Bij uitzending naar een gebied waar een 

bepaalde ziekte endemisch is, geldt dat eveneens.42  

 

     Sinds 1957 worden kinderen vrijwillig gratis gevaccineerd tegen twaalf ziektes in het 

kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).43 De uitvoering hiervan is vastgesteld op 

drie niveaus: de Wpg, het Besluit publieke gezondheid (Bpg) en de Richtlijn Uitvoering RVP 

2020, een richtlijn die mede is vastgesteld door verschillende branche- en 

beroepsorganisaties.44 De Minister van VWS is verantwoordelijk voor de inhoud en bepaalt 

welke vaccinaties worden aangeboden, na advies van de Gezondheidsraad. Het RIVM 

regisseert het programma en de colleges van burgemeester en wethouders zorgen voor de 

uitvoering en financiering van het RVP, terwijl artsen en verpleegkundigen de vaccins 

toedienen.45 COVID-19 werd als dertiende ziekte toegevoegd aan het RVP. Daarmee werd 

de doelgroep van het RVP verbreed tot alle personen in het Bpg.46 

     Het RVP heeft geleid tot een hoge vaccinatiegraad in Nederland, waardoor voor veel 

infectieziektes groepsimmuniteit geldt: niet-ingeënte mensen (vaak orthodox-protestanten, 

antroposofen en ‘kritische prikkers’) lopen dan door de vele wél ingeënte mensen minder 

risico op betreffende infectieziekte.47 Om deze groepsimmuniteit in stand te houden, moeten 

zoveel mogelijk mensen zo vroeg mogelijk worden ingeënt. Bij een dalende vaccinatiegraad 

gaat ook de groepsimmuniteit omlaag. Mazelen kan zich bijvoorbeeld al verspreiden als 

meer dan 5% van de mensen niet-immuun is.48 Toen de vaccinatiebereidheid tegen mazelen 

daalde, werd dan ook een stoplichtmethode voorgesteld: groen bij een stabiele 

vaccinatiegraad van 95% of meer, oranje bij een dalende vaccinatiegraad maar boven de 

kritieke ondergrens en rood bij een dalende vaccinatiegraad tot op of onder een door de 

overheid vastgestelde kritieke ondergrens.49  

     Voor alle RVP-vaccinaties kan in 2022 gesproken worden van code oranje met een 

vaccinatiegraad van 90,6% (in 2021: 91,1%), wat beneden de door de WHO gewenste 95% 

is, waardoor de kans op uitbraken is toegenomen.50 

 
41. Dute, Kooijman & Van der Spoel 2021, p. 86. 
42 Wet Immunisatie Militairen 1953; Regeling Immunisatie Militairen 2002; ‘COVID-19, vaccinaties en militairen’, acom.nl. 
43 ‘Ontwikkelingen Rijksvaccinatieprogramma’, rijksvaccinatieprogramma.nl; artikel 11 lid 2 onder a en b Bpg: het gaat om 

vaccinatie tegen baarmoederhalskanker, bof, difterie, Hib-ziekten, hepatitis B, kinkhoest, mazelen, meningokokken C, 

pneumokokken, poliomyelitis, rodehond en tetanus. Vanaf 2024 zal een rotavirusvaccinatie aan het RVP worden toegevoegd. 
44 Wet van 9 oktober 2008, houdende bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Stb. 200, 460); Besluit van  

27 oktober 2009, houdende nieuwe eisen inzake publieke gezondheid (Stb. 2008, 461); ‘Richtlijn Uitvoering RVP 2020’, 

rijksvaccinatieprogramma.nl. 
45 Buijsen 2020, p. 146. 
46 Stb 2021, 130; artikel 11 lid 4 Bpg. 
47 Leenen 2020, p. 592; Bezwaren tegen vaccinatie 2010, p. 7-9. 
48 ‘Wat is groepsimmuniteit?’, rijksvaccinatieprogramma.nl; ‘Deelname vaccinatieprogramma licht gedaald’, 

rijksvaccinatieprogramma.nl. 
49 Prikken voor elkaar 2019, p. 13. 
50 ‘Deelname vaccinatieprogramma licht gedaald’, rijksvaccinatieprogramma.nl. 
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Verder baren de 12% anonieme vaccinaties zorgen. Deze worden niet doorgegeven aan het 

RIVM, zodat niet bepaald kan worden of de vaccinatiegraad verandert.51  

     Om de bescherming te verbeteren, adviseert de Gezondheidsraad om de tweede prik 

tegen bof, mazelen en rodehond veel eerder te geven: niet bij negen jaar maar op twee- tot 

vierjarige leeftijd. Ook wordt aangeraden om jonge volwassenen de kans te geven de prik in 

te halen die ze nog niet hebben gehad.52 De Staatssecretaris van VWS richt zich in zijn 

beleid op het bewaken en versterken van vertrouwen, het verstevigen van de 

informatievoorziening en het vergroten van de toegankelijkheid.53 

     Uit Europees onderzoek naar vertrouwen in vaccins komt naar voren dat Nederland de 

sterkste daling laat zien in vergelijking met andere Europese landen en dat jongeren vaccins 

het meest wantrouwen, wat weer verontrustend is voor de prikbereidheid van jonge ouders. 

Het minst vertrouwen Nederlanders de HPV-vaccinatie, gevolgd door het coronavaccin. Ook 

het vertrouwen in de veiligheid van vaccins daalde met 14 procentpunt en de overtuiging dat 

vaccins werken ging met 13 procentpunt omlaag, waarvan een groot deel sinds 2020, toen 

corona uitbrak.54 Volgens het Nivel scoort het vertrouwen in vaccins een 7,8 vooral vanwege 

effectiviteit en veiligheid. Coronavaccins worden met een 6,8 beoordeeld.55 Dat zijn in ieder 

geval voldoendes. 

 

     Vooral bij een uitbraak van een ernstige ziekte laait de discussie weer op over meer 

verplichte vaccinatie, zoals bij polio, de Mexicaanse griep of mazelen.56 Vraag is of directe 

dwang of indirecte mogelijkheden, zoals het beperken van toegang tot de 

kinderdagverblijven of korten op kinderbijslag bij niet-vaccinatie van jonge kinderen 

kon(den).57 Daarom kwam D66 in 2020 met een initiatiefwetsvoorstel om kinderdagverblijven 

de mogelijkheid te geven ongevaccineerde kinderen en personeelsleden te weigeren en een 

landelijk register te maken, waarin ouders kunnen nakijken welk beleid een 

kinderopvangorganisatie voert. Dan konden ouders een goed geïnformeerde keuze maken 

en werd rechtsonzekerheid weggenomen. In 2020 nam de Tweede Kamer dit wetsvoorstel 

met grote meerderheid aan, maar in 2022 verwierp de Eerste Kamer het, vooral omdat er 

zorgen waren over de gevolgen nu ook het coronavaccin in het RVP is opgenomen en 

kinderdagverblijven zelf moesten beslissen.58 Bovendien zou er dan voor hun personeel een 

indirecte vaccinatieplicht gelden op de werkplek en zou sociale uitsluiting mogelijk zijn. 

Verder zou het overbodig zijn, omdat kinderen ook zonder deze wettelijke grondslag 

 
51 ‘Vaccinaties, samenvatting’, vzinfo.nl; van alle zuigelingen die geboren zijn in 2019 heeft 90,6% alle vaccinaties volgens RVP-

schema ontvangen voor het bereiken van de tweejarige leeftijd of erna vanwege de coronapandemie, tegenover 91,3 van 

cohort 2018; vanaf 1 januari 2022 is deze nauwkeurigheid minder vanwege de invoering van het ‘informed consent’ voor 

uitwisseling van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen de Jeugdgezondheidszorg en het RIVM, en ouders 

toestemming moeten geven; Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021 2022, p. 6 en 32; 

‘Worldwide measles deaths climb 50% from 2016 to 2019 claiming over 207 500 lives in 2019’, who.int; dit gold voor mazelen, 

bof, rodehond, difterie, kinkhoest, tetanus en polio. 
52 ‘Evaluatie schema Rijksvaccinatieprogramma’, gezondheidsraad.nl. 
53 Kamerstukken II, 2022/23, 32793-614. 
54 De Figueiredo e.a. 2022, p. 5-6, 13-16; ‘Nederlanders hebben minder vertrouwen in vaccinaties’, rtlnieuws.nl. 
55 ‘Vertrouwen in medicijnen is nog steeds groot, ook in vaccins is voldoende vertrouwen’, nivel.nl; Vervloet e.a. 2022, p. 2 en 5. 
56 Gevers 1993, p. 61; Dute & Hendriks 2009, p. 2264-2269; Toebes 2020a. 
57 Pierik 2013, p. 2798-2807; Buruma 2018, p. 1508; Pierik 2020, p. 332-337 ; Legemaate 2020, p. 258-265. 
58 Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen, Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen 

toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (Kamerstukken I 2021/22, 35049); Buijsen 2020, p. 147; 

Pierik 2020, p. 336; Prikken voor elkaar 2019. 
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geweerd mogen worden, omdat het privaatrechtelijke ondernemingen zijn.59 Of het VVD- en 

SP-voorstel voor een algeheel verbod op toegang van ongevaccineerde kinderen tot een 

kinderdagverblijf er komt is de vraag, nu de VVD dit niet meer opportuun vindt.60 De 

Commissie Kinderopvang en Vaccinatie wil dat de overheid wetgeving voorbereidt die het 

mogelijk maakt bij een te lage vaccinatiegraad in elk geval verplichte vaccinatie in de 

kinderopvang in te voeren en niet te wachten tot de nood aan de man is.61 Als een ultimum 

remedium dus, wat een goede zaak zou zijn. 

2.3. Interventieladder 
 

     Voor het vaccinatiebeleid geldt dat het bij het handelen van de overheid niet slechts om 

een tweedeling gaat tussen niets doen en vaccinatie onder dwang. De interventies bevinden 

zich eerder op een schaal van de mate van ingrijpen op de keuzevrijheid van mensen.62 De 

Nuffield Council on Bio-ethics heeft hiervoor een zogenoemde interventieladder opgesteld 

om beleidsinterventies te categoriseren, waarbij iedere trede keuzemogelijkheden verkleint 

of vergroot (figuur 1). Te zien is dat er diverse beleidsinterventies mogelijk zijn, waarbij de 

begrippen dwang en drang op een continuüm liggen van complete keuzevrijheid tot geen 

enkele keuzevrijheid.63 Naast dwang en drang zijn er milde vormen van 

gedragsbeïnvloeding, zoals adviseren en overreden.  

    Op de hoogste trede bestaat geen keuzevrijheid en is er dwang: het vaccineren wordt 

iemand opgelegd, met tussenkomst van de rechter.64 De ongezonde keuze, het niet-

vaccineren, wordt weggenomen.65 Drang kan variëren van sterke tot lichte drang: de 

ongezonde keuze wordt beperkt, ontmoedigd en gezonde keuzes worden gestimuleerd door 

(financiële) prikkels.66 Ook kan iemand door informatiebewerking beïnvloed worden, zoals 

het verdraaien of achterhouden van informatie en verkeerd of bewust eenzijdig informeren. 

Daarnaast kan psychologische beïnvloeding ingezet worden door te vleien en in te spelen op 

schuldgevoelens.  

     Nudging is een motivatietechniek die mensen subtiel stimuleert het gewenste gedrag te 

vertonen. Een harde nudge is als standaardkeuzes worden veranderd. Gedrag wordt 

hierdoor beïnvloed, zonder dat de keuzevrijheid wordt beperkt.67 Een voorbeeld is een 

gezamenlijk vaccinatiemoment organiseren tijdens een werkoverleg. Mensen moeten dan 

actief kiezen niet mee te doen.68 Een gezonde keuze bevorderen (vaccinatie) kan ook door 

een lichte nudge, zoals herinneringen versturen voor een al gemaakte afspraak of 

zorgprofessionals een bon geven voor koffie/thee na de griepvaccinatie.  

     Informatie verschaffen kan door overreding en advisering. Overreding verwijst naar 

interventies om mensen met redelijke argumenten te overtuigen hun gedrag te veranderen.69 

 
59 Herderschee 2022. 
60 Legemaate 2020; Kieskamp 2020; Herderschee 2022. 
61 Prikken voor elkaar 2019, p.26; Legemaate 2020. 
62 Nuffield Council on Bio-ethics 2007, p. 26. 
63 Schermer 2003, hoofdstuk 3. 
64 Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie 2021, p. 13. 
65 Nuffield Council on Bioethics 2007, p. 26. 
66 Savulescu 2021, p. 84. 
67 Thaler & Sunstein 2008, p. 6. 
68 Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie 2021, p. 14. 
69 Childress e.a. 2002, p. 170-178. 
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Gedacht kan worden aan technische informatie, zoals informatie over inhoud, werking en 

sociale voordelen van een vaccin en aanzetten tot reflectie op de betekenis van hun keuze 

voor hun eigen welzijn, hun persoonlijke waarden en de gevolgen voor anderen.70 Ook het 

gericht tegengaan van desinformatie valt hieronder. Advisering betekent dat er sprake is van 

transparante, betrouwbare en onderbouwde communicatie op grond waarvan iemand een 

geïnformeerde keuze kan maken.71 

     Op de laagste trede van de ladder wordt niets gedaan of slechts de huidige situatie in de 

gaten gehouden.  

 
Figuur 1: interventieladder.72 

 

     Kijkend naar het RVP-programma wordt duidelijk dat het Nederlandse beleid zich vooral 

richt op het onderste deel van de ladder. Gezondheidszorgprofessionals geven informatie op 

het consultatiebureau: mondeling, schriftelijk en via digitale kanalen (zoals de RIVM-

website), en ouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan het programma. Verder is 

sprake van advisering en soms van overreding tijdens een-op-eencontact met een 

professional. Druk vanuit de sociale omgeving zal ook meespelen, gezien bijvoorbeeld de 

lagere vaccinatiegraad in de ‘Biblebelt’, waar mensen zich om godsdienstige redenen niet 

laten vaccineren.73 Inspanningen om de voorlichting en communicatie te verbeteren, 

inhaalcampagnes en het tegengaan van desinformatie lijken hun vruchten af te werpen, al 

geldt dit twee jaar later minder voor het HPV-vaccin, dat minder dan de helft van de kinderen 

heeft gekregen.74 

 
70 Pennings & Symons 2021, p. 709-711. 
71 ‘Verkenning factoren van invloed op deelname aan COVID-19-vaccinatie’, rivm.nl. 
72 Nuffield Council on Bio-ethics 2007, apps.who.int. 
73 Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021, p. 24. 
74 Toebes 2020b, p.142; ‘Meer kinderen en ouders doen mee met vaccinatie tegen bof, mazelen, rodehond en hiv’, 
rijksoverheid.nl; ‘Lagere opkomst voor prik tegen virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt’, nos.nl. 
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2.4. Tussenconclusie 
 

     In dit hoofdstuk was de vraag hoe de bestrijding van infectieziektes in Nederland geregeld 

is. Infectieziektenbestrijding vindt preventief plaats door vrijwillige, gratis vaccinatie via het 

RVP, dat een vaccinatiegraad van ruim 90% oplevert, terwijl 95% gewenst is vanwege de 

groepsimmuniteit. Om beleidsinterventies te categoriseren, wordt de Nuffield-

interventieladder gebruikt: de laagste trede staat voor niets doen, de hoogste voor dwang. 

De Nederlandse overheid beperkt zich tot de tweede trede van de ladder: informatie geven, 

adviseren en overreden. Alleen voor militairen geldt een immunisatieplicht; eerder was er wel 

de verplichte pokkenvaccinatie. Verder haalde nog geen enkel (initiatief)wetsvoorstel voor 

vaccinatieplicht de eindstreep.  
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3. Het Nederlandse vaccinatiebeleid tegen COVID-19 

3.1. Wettelijk instrumentarium 
 

     Het coronavirus werd een infectieziekte in de A-groep. Hierbij bestaat ernstig gevaar voor 

de volksgezondheid.75 Dat was voor de regering geen reden om de noodtoestand uit te 

roepen op basis van artikel 103 Grondwet (Gw) en de Coördinatiewet 

uitzonderingstoestanden toe te passen, ondanks de ‘buitengewone omstandigheden’. De 

regering koos voor het reguliere Wpg- en WVR-instrumentarium. De Wpg is opgezet als een 

uitputtende regeling voor infectieziektenbestrijding waarbij individuele of collectieve 

maatregelen aan de orde kunnen zijn, die toepassing van noodrecht niet uitsluiten. 

Noodverordeningen kwamen via de 25 voorzitters van de VR’s tot stand op geleide van een 

model-noodverordening die op aanwijzing van de Minister is opgesteld.76 In feite heeft de 

Minister via de omweg van het noodrecht hiermee alsnog verordenend kunnen optreden, op 

zo’n manier dat de onderzoeks- en bestrijdingsmaatregelen uit de Wpg volledig opzij zijn 

gezet.77 

     Cruciaal bij het overheidsbeleid werden de adviezen van het Outbreak Management 

Team (OMT). Voor dit wisselend samenstel van deskundigen – zonder juristen - bestaat in 

de Wpg geen grondslag.78 Dit was vreemd, gezien de genomen juridisch bindende 

maatregelen vanaf 13 maart 2020, de ingeperkte grondrechten (zoals de sluiting van kerken, 

onderwijsinstellingen, verpleeghuisinstellingen en grenzen, maar ook de uitbreiding van het 

bron- en contactonderzoek, testbewijzen, mondkapjesplicht en afstand houden) en de zware 

boetes voor wie de coronamaatregelen overtrad.79 Het OMT rapporteerde echter aan het 

bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO), dat het advies toetste op bestuurlijke haalbaarheid en 

wenselijkheid.80 Het BAO was wel in de wet geregeld.81 

     Omdat de regering ook wel zag dat al die niet-democratisch gelegitimeerde, tijdelijke 

maatregelen op gespannen voet stonden met de grondrechten, kwam er op 1 december 

2020 een Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm), zodat ook voor COVID-19-

maatregelen grondrechten beperkt konden worden, voor zover noodzakelijk, proportioneel 

en het doel niet anders behaald kon worden.82 Op grond van dit tijdelijke hoofdstuk Va in de 

Wpg, dat steeds voor drie maanden per koninklijk besluit werd verlengd, was verplichte 

vaccinatie niet mogelijk.83 De Twm creëerde dus tijdelijk een aanvullend wettelijk Wpg-

instrumentarium.84 De Eerste Kamer verwierp de vijfde verlenging daarvan, waarna op  

20 mei 2022 de Twm verviel.85  

 
75 Stcrt. 2020/6800: infectieziektes zijn in vier groepen verdeeld: groep A, B1, B2 en C. Deze indeling is gebaseerd op de mate 
waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen. Voor A-ziekten gelden de 
dwingendste maatregelen. 
76 ‘Landelijk model noodverordening voor de veiligheidsregio’s’, veiligheidsberaad.nl (7 februari 2021). 
77 Uzman 2020, p. 144; Stct. 2021, 4191; Dute 2021, p. 74, 79; alleen de avondklok werd ingesteld op basis van artikel 8 Wet 
buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag; Van der Grinten & Wijmans 2021, p. 707. 
78 Dute 2021, p. 74. 
79 ‘Ontwikkelingen coronavirus in 2020’, rijksoverheid.nl; ‘Coronavirus’, mensenrechten.nl; ‘Protect human rights and public 
health in fighting COVID-19’, fra.europa.eu; Kamerstukken II 2009/10, 35300-VIII, 150; Alexandrov & Koot 2021, p. 29-33; Dute 
2021, p. 73-82; Hendriks & Toebes 2021, p. 54-57. 
80 Artikel 2 lid 1 Instellingsbesluit Bestuurlijk afstemmingsoverleg infectieziektebestrijding. 
81 Artikel 7 lid 4 Wpg. 
82 Hendriks & Toebes 2021, p. 56; Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 312. 
83 Stb. 2021, 93, Stb. 2021, 232, Stb. 2021, 393, Stb. 2021, 549 en Stb. 2022, 76; Kamerstukken I 2021/22, 35526/25 295, EC; 

Dute 2021, p. 78. 
84 Twm aanhef; Nieuwenhuis, Den Heijer & Hins 2021, p. 138. 
85 ‘Eerste Kamer stemt tegen verlengen tijdelijke coronawet’, eerstekamer.nl; ‘Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur 

Tijdelijke wet maatregelen covid-19’, eerstekamer.nl. 
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     Het wetsvoorstel dat de Wpg permanent moet wijzigen, beoordeelde de Raad van State 

als een noodzakelijke, eerste stap op weg naar een duurzaam wettelijk stelsel.86 Hierin is 

geen vaccinatieplicht opgenomen, ondanks de ruim 8 miljoen besmettingen, bijna 1,2 miljoen 

ziekenhuisopnames en ongeveer 18.670 ic-opnames.87 Het is jammer dat deze niet als 

uiterste redmiddel in de ‘gereedschapskist’ is opgenomen. 

     Het totale aantal mensen dat in Nederland aan COVID-19 is gestorven, valt lastig exact te 

bepalen, maar tot januari 2022 zouden ongeveer 40.000 mensen eraan gestorven zijn.88 Ook 

zou de vaccinatie minimaal 88.000 ziekenhuisopnames hebben gescheeld tussen 2 

augustus 2021 en 30 augustus 2022, vooral bij zestigplussers, namelijk 68.152.89  

3.2. Vaccinatie tegen COVID-19 

     Normaliter duurt het tien tot twintig jaar voordat een nieuw vaccin op grote schaal 

beschikbaar is.90 Omdat het SARS-CoV2-virus echter op andere, veel onderzochte 

coronavirussen leek en westerse overheden miljardeninvesteringen deden en vaccins al 

aankochten voordat goedkeuring door de regulerende autoriteiten was verleend, werden 

snelle ontwikkelingen mogelijk, terwijl toch de noodzakelijke stappen voor het waarborgen 

van veiligheid en effectiviteit van het vaccin in acht werden genomen.91  

     In Nederland zijn inmiddels zeven vaccins goedgekeurd.92 Alle zeven zijn uitgebreid 

getest en beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit door het Europees 

Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

(CBG).93 Ze voorkomen ernstige ziekte en minder mensen hoeven in het ziekenhuis te 

worden opgenomen.94 Het coronavaccin is veilig voor wie ouder is dan vijf jaar. De 

bijwerkingen zijn mild en verdwijnen meestal binnen een paar dagen na de prik.95  

     Op 6 januari 2021 begon in Nederland het vaccineren. Collectieve belangen en 

persoonlijke kenmerken, zoals leeftijd en het werk dat de betrokkene uitvoerde, bepaalden 

de volgorde waarin gevaccineerd werd.96 Wel was er sprake van zwabberend 

doelgroepenbeleid, waarbij niet meer bepalend was, wie het hoogste risico liep, zoals de 

Gezondheidsraad dringend adviseerde. Behalve dat dit tot onduidelijkheid en 

‘vaccinatievoordringers’ leidde, slopen er niet-medische criteria in. Behalve de kwetsbaarste 

groepen werden nu ook zorgmedewerkers als eerste gevaccineerd.97 Omdat zij in de 

‘frontlinie werkten, valt hier iets voor te zeggen’. Verder waren er leveringsproblemen bij 

AstraZeneca, dat ook nog eens ernstige bijwerkingen had, en kwamen er nieuwe 

virusvarianten.98  

 
86 Kamerstukken II 2021/22, 36194, nr. 2 en 3: eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid voor een versterkte 
pandemische paraatheid met regels voor een acute en ernstige noodsituatie. Het gaat dan om de uitbraak van een 
infectieziekte die zo ernstig en groot is dat het maatschappelijk leven erdoor wordt ontwricht én vrijheidsbeperkende 
maatregelen noodzakelijk kunnen zijn. Het is dus een noodwet, waarin alleen de minst omstreden maatregelen zijn opgenomen: 
anderhalve meter afstand, mondkapjes, quarantaine en het verbieden van grote evenementen, maar geen 
coronatoegangsbewijs, sluiting van scholen/universiteiten of een vaccinatieplicht; Kamerstukken II 2021/22, 36194, nr. 4. 
87 ‘COVID-19 op de ic’, stichting-nice.nl. 
88 ‘Nederland in cijfers, editie 2022’, cbs.nl. 
89 ‘RIVM: coronaprik voorkwam minimaal 88.000 ziekenhuisopnames’, rivm.nl. 
90 Ella & Mohan 2020, p. 407. 
91 Lockey 2020.  
92 cbg-meb.nl: vaccins van Moderna, BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Novavax, Valneva en Sanofi Pasteur zijn 
goedgekeurd. Die van Moderna en Pfizer zijn aangepast voor de omikronvariant. Enkele andere vaccins zijn nog in 
ontwikkeling. 
93 ‘Werking en veiligheid coronavaccin’, rijksoverheid.nl. 
94 ‘Argumenten om de herhaalprik niet te nemen en waarom je dat toch zou moeten doen’, rijksoverheid.nl. 
95 ‘Coronavaccins’, cbg-meb.nl. 
96 Het individuele, collectieve en publieke belang van vaccinatie 2013; Strategieën voor COVID-19-vaccinatie 2020, p. 31-36; 
Kamerstukken II, 2020/21, 25295, 745, p. 6-10. 
97 Van Ooij & Van der Meer 2021; ‘Eerste vaccinatie op 8 januari 2021’, rijksoverheid.nl. 
98 Van der Geest 2021; Keulemans 2021. 
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    Behalve de vele zieken en doden, houdt ook nog eens 1 op de 8 coronapatiënten 

langdurig klachten.99 Het verloop van corona verschilt echter van mens tot mens. Sommigen 

worden niet of nauwelijks ziek. Bij anderen is het ziekteverloop ernstig en overlijden ze aan 

de gevolgen van corona.100 Wie ouder is dan zeventig jaar behoort tot de risicogroep, maar 

ook wie ouder is dan achttien jaar en een onderliggende ziekte heeft.101 Kinderen worden er 

veel minder vaak ernstig ziek van en ze komen bijna nooit in het ziekenhuis terecht. Als dit 

wel gebeurt, zijn ze meestal kwetsbaar door een andere ziekte. Verder zijn ongevaccineerde 

kinderen minder besmettelijk dan ongevaccineerde volwassenen en besmetten kinderen 

vooral andere kinderen en hun ouders.102 

     Geen enkel vaccin is 100% effectief. Bovendien neemt de bescherming tegen ernstige 

ziekte na drie maanden af.103 Verder kunnen ook gevaccineerden meerdere keren corona 

krijgen en het virus doorgeven. Wel is hun ziektelast lager en loopt iemand met corona na 

een boostervaccinatie een ruim twee keer lagere kans om het coronavirus door te geven, 

dan een ongevaccineerde coronapatiënt.104 Boosters en hervaccinaties blijven dus nodig, 

maar dat is niet uitzonderlijk.105 Bij 5% van de gevaccineerden werkt het vaccin 

onvoldoende.106 

     Inmiddels heeft ruim 80% van de twaalfplussers de basisserie gehad en bijna 24% de 

herhaalprik om verdere opleving van het coronavirus tegen te gaan.107 Hiervoor kunnen ook 

de vaccins van Pfizer en Moderna gebruikt worden, die aangepast zijn aan de dominante, 

zeer besmettelijke, maar minder ziekmakende omikronvariant.108 Waarschijnlijk helpen ze 

om de bescherming tegen ziekte te behouden, ook als het virus verandert.109 Kinderen vanaf 

vijf jaar kunnen er ook mee gevaccineerd worden.110 

     Groepsimmuniteit is bij corona onhaalbaar. Dit heeft te maken met het voor de 

groepsimmuniteit belangrijke basisreproductiegetal, dus het gemiddelde aantal andere 

mensen dat één persoon zal infecteren. Dat is namelijk steeds gestegen naarmate het virus 

evolueerde en steeds gemakkelijker overdraagbaar werd.111 De weg naar groepsimmuniteit 

wordt ook complexer als gekeken wordt naar bijvoorbeeld de leeftijd waarop iemand voor het 

eerst besmet raakt en hoeveel impact bestaande immuniteit heeft. 

     Wie het coronavaccin weigert, vertrouwt op God, Allah of Jahweh, het eigen lichaam en/of 

heeft zorgen over bijwerkingen en/of wantrouwt het vaccin en de betrokken instanties.112 

Slechts 14% van de Nederlanders is voor verplichte vaccinatie.113 
     Het virus blijft nog wel even onder ons. Daarom is er een langetermijnstrategie ontwikkeld 

voor de omgang ermee. Hierin is vaccinatie een persoonlijke keuze. Wanneer nieuwe 

 
99 ‘Een op de acht Nederlanders houdt langdurig klachten na COVID-19-besmetting’, radboudumc.nl. 
100 ‘COVID-19’, rivm.nl.  
101 ‘Risicogroepen en COVID-19’, rivm.nl. 
102 ‘Kinderen, school en COVID-19’, rivm.nl: naar de rol van kinderen in de verspreiding van het virus wordt nog verder 
onderzoek gedaan. 
103 ‘Waarom groepsimmuniteit bij COVID-19 geen haalbare kaart is’, newscientist.nl; ‘Twijfel over vaccineren?’ 
overvaccineren.nl. 
104 ‘Vragen en achtergronden COVID-19-vaccinatie’, rivm.nl. 
105 ‘Vaccinaties tegen infectieziekten’, rijksvaccinatieprogramma.nl: bij bijvoorbeeld het DKTP- en hepatitis-A-vaccin is na een 
basisserie eveneens een boosterdosis nodig om duurzame bescherming te bieden, en voor influenza is ook regelmatige 
hervaccinatie noodzakelijk, vanwege afnemende immuniteit en virusmutaties. 
106 Van den Brink 2021a. 
107 ‘COVID-19-vaccinaties’, coronadashboard.rijksoverheid.nl (cijfers vanaf 20 november 2022): herhaalprik kan vanaf 19 
september 2022 gehaald worden. 
108 ‘Updates over veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit coronavaccins’, cbg-meb.nl (24 september 2022); Wieringa 2022; 
‘Varianten van het coronavirus SARS-CoV-2’, rivm.nl. 
109.’Eerste aangepaste coronavaccins onder voorwaarden goedgekeurd’, cbg-meb.nl (24 september 2022). 
110 ‘Kinderen van vijf tot twaalf jaar kunnen ook coronavaccinatie krijgen’, rijksoverheid.nl. 
111 ‘Twijfel je over vaccineren?’, overvaccineren.nl. 
112 Van Bochove e.a. 2021, p. 3 en 6.  
113 ‘Helft bevolking staat open voor herhaalprik’, ioresearch.nl (19 september 2022). 
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varianten opduiken, wordt gekeken hoe de vaccinatiegraad omhoog kan, worden vaccins 

laagdrempelig beschikbaar gesteld en kan gerekend worden op een goede 

informatievoorziening. De Minister van VWS wil een maatschappelijke dialoog over vaccins 

om ideeën op te halen, opdat mensen opnieuw een afgewogen keuze kunnen maken over 

wel of niet vaccineren. Hierbij hoort dan de afweging hoe die stimulans eruit moet zien, welke 

prikkels effectief zijn en wat maatschappelijk wenselijk is. Bij dit alles is het uitgangspunt: 

‘Samen verder, leven met het virus’. Doel wordt sociaal-maatschappelijke en economische 

continuïteit/vitaliteit en toegankelijkheid van de gehele zorgketen voor iedereen.114 Via 

sectorplannen en maatregelenladders moeten deze doelen bereikt worden.115 Die 

maatregelen variëren van lichtere, vrijwillige preventiemaatregelen tot zwaardere, juridisch-

afdwingbare interventiemaatregelen.116 

     Vanaf 16 september 2022 wordt de coronathermometer (laag, verhoogd, hoog, zeer 

hoog) ingezet voor de publiekscommunicatie. Deze thermometer is gebaseerd op de 

epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM. Het gaat om de druk op de 

zorg en samenleving door het virus en het risico voor vooral kwetsbare groepen. Deze ging 

van laag naar verhoogd en weer naar laag, omdat de coronacijfers op de Infectieradar 

daalden.117 Deze duiding heeft geen directe relatie met de maatregelenladder of fasering in 

sectorplannen. Ook de WRR-scenario’s worden niet meegenomen in de duiding.118 Het is 

dan verwarrend dat scenario 4 en 5 niet parallel lopen met (zeer) verhoogd op de 

coronathermometer. Dit past niet bij eenduidige communicatie. 

     Inmiddels is naast het OMT een Maatschappelijk Impact Team (MIT) geïnstalleerd, dat 

het kabinet adviseert over sociale, psychologische en economische aspecten van de corona-

aanpak. Gezien de niet-medische aspecten van kabinetsbesluiten over coronabeleid, is dit 

een goede zaak. Het MIT gaf meteen al aan dat het kabinet te weinig voorbereid is op de 

zware scenario’s, dus continue strijd en worst case.119 Een vroegere start van de 

hervaccinatie had ook voor de hand gelegen, net als eerdere openstelling voor alle 

leeftijdsgroepen.120 

3.3. Interventieladder 

     De Nuffield-interventieladder geeft inzicht in de mate waarin de Nederlandse overheid de 

vaccinatie tegen COVID-19 bevorderd heeft.  

     Duidelijk wordt dan dat de overheid stevige vaccinatiedrang uitoefende, maar niet 

overging tot een vaccinatieplicht. Strafbaarstelling is echter niet nodig om feitelijk iemands 

leven zodanig te ontwrichten dat hij in redelijkheid geen andere keus heeft dan zich te laten 

vaccineren. Wie bijvoorbeeld niet meer zonder vaccinatiebewijs de trein in mag, wordt niet 

volgens de wet, maar feitelijk wel gedwongen om zich te laten vaccineren als de trein nodig 

 
114 Kamerstukken II 2021/22, 25295, nr. 1834, p. 2-8. 
115 Kamerstukken II 2021/22, 25295, nr. 1959, p. 4-9. 
116 Kieskamp 2022b; Kamerstukken II 2021/22, 25295, nr. 1834, p. 7. 
117 Coronacijfers blijven dalen, najaarsgolf ten einde’, nos.nl (8 november 2022); infectieradar.nl: Infectieradar onderzoekt of 
mensen in Nederland klachten hebben die kunnen wijzen op een coronabesmetting, zoals koorts, loopneus, hoesten, niezen, 
keelpijn, koorts of verlies van reuk of smaak. Zo kan een mogelijke opleving van het virus snel gezien worden. Iedereen kan 
zich hiervoor aanmelden. Vervolgens moet iedere week een vragenformulier worden ingevuld via de e-mail waarin deelnemers 
aangeven of ze klachten hadden (3 minuten). De uitkomsten worden gecombineerd met andere onderzoeksresultaten en cijfers; 
‘Coronathermometer’, coronadashboard.rijksoverheid.nl (17 oktober en 22 november 2022. 
118 ‘Thermometer als ondersteunend middel bij duiding COVID-19-situatie Bijlage 1 bij het RT-advies Thermometer en 
Maatregelenladder - 29 augustus 2022’, p. 2, rivm.nl. 
119 Kamerstukken II 2021/22, 25295, nrs. 1883, par. 3.1 en 1959, p. 10; ‘Nog geen coronamaatregelen nodig, maar 'kabinet niet 
voorbereid op zware scenario's', nos.nl. 
120 Zelf heb ik een vaccinatieafspraak gemaakt op de eerste dag dat dit kon, maar deze moest afgezegd worden, omdat er toch 
sprake was van besmetting, door iemand die ook net een afspraak had en deze eveneens moest afblazen.  
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is om op het werk te komen.121 En al gold er geen directe vaccinatieplicht (niemand mocht op 

school of werk worden geweigerd zonder bewijs), van indirecte vaccinatieplicht was wel 

sprake, want zonder vaccinatiebewijs of negatieve test was geen toegang mogelijk tot niet-

essentiële ruimtes of voorzieningen als horeca, theater of sportschool. De 

keuzemogelijkheden waren dus beperkter voor niet-gevaccineerden.  

     Psychologische ontmoediging vond vooral plaats tijdens de persconferenties wanneer 

getracht werd schuldgevoelens op te roepen bij wie zich niet wilde laten vaccineren. De 

standaardoptie werd niet aangepast door het aanbod van vaccinatieplekken uit te breiden tot 

plekken waar je er niet omheen kon, zoals op het werk vaccineren. Wel gingen dokters uit 

eigen beweging het aantal keuzemogelijkheden vergroten, door bijvoorbeeld ook op de 

markt te vaccineren. Het vaccineren bij de huisarts is eveneens laagdrempeliger, maar hier 

kon alleen een specifieke groep terecht. Wel werden herinneringen gestuurd (sms) als 

eenmaal een afspraak gemaakt was, dus een lichte nudge. Door met goede, transparante, 

onderbouwde informatie te komen, met redelijke argumenten, werd aangezet tot vaccinatie: 

overreden en adviseren oftewel een geïnformeerde keuze.  

    In figuur 2 staan voorbeelden van interventiemogelijkheden bij COVID-19 en de hiervoor 

gebruikte begrippen. 

 

Figuur 2: Interventievoorbeelden rondom COVID-19-vaccinatie.122  

 
121 Stadermann 2021, p. 3196. 
122 Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie 2021, p. 15. 
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3.4. Tussenconclusie 

     Het vaccinatiebeleid tegen COVID-19 was ingebed in een totaalpakket aan maatregelen 

waarvoor de Wet publieke gezondheid en de Wet Veiligheidsregio’s werden gebruikt, eerst 

als noodverordeningen en later als Tijdelijke wet maatregelen tegen COVID-19 (Twm), die 

op 20 mei 2022 werd opgeheven. De Raad van State adviseerde al positief over het 

wetsvoorstel voor permanente wijziging van de Wpg, zonder vaccinatieplicht. Na de 

razendsnelle ontwikkeling van het coronavaccin is het opgenomen in het RVP. Ruim 80% 

van de twaalfplussers is gevaccineerd met de basisserie. Voor de herhaalprik is minder 

belangstelling. Tijdens de coronacrisis is er wel stevige vaccinatiedrang toegepast, maar 

geen dwang. In de langetermijnstrategie van de overheid is vaccinatie een persoonlijke 

keuze en wordt er veel verantwoordelijkheid in de samenleving gelegd.  
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4. Juridisch kader voor verplichte vaccinatie 
4.1. Internationaal, supranationaal en nationaal 

     Internationaal en supranationaal spelen vooral de mensenrechtenverdragen en -

verklaringen van de Verenigde Naties (VN) en de Raad van Europa (RvE) een rol bij 

vaccinatieplicht. Nationaal zijn grondrechten vooral te vinden in de Grondwet, maar ook in 

bijzondere wetten, zoals de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Het Nederlandse 

recht is ondergeschikt aan het Europees recht. Mochten Nederlandse wetten de burger 

echter méér garantie bieden, dan geldt de meest vergaande bescherming, dus de 

Nederlandse wet.123 

     De in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) opgenomen 

grondrechten zijn primair klassieke grondrechten en eenieder verbindende bepalingen in de 

zin van artikel 93 en 94 Gw. Het zijn waarborgnormen, waar de burger een beroep op kan 

doen bij de rechter. Sociale grondrechten in het Europees Sociaal Handvest (ESH) en 

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) zijn 

meestal niet eenieder verbindend en slechts instructienormen. Het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie (Hv) is juridisch bindend voor de EU-instellingen en EU-

lidstaten wanneer zij EU-recht uitvoeren. Volksgezondheid is een zaak van de lidstaten; de 

EU ondersteunt en coördineert, bijvoorbeeld bij de vaccinstrategie, -aankoop en -

goedkeuring via het EMA.124 Voor de Nederlandse rechtspraktijk zijn vooral de eenieder 

verbindende EVRM-bepalingen van belang.125 Als de nationale mogelijkheden zijn uitgeput, 

kunnen particulieren zich met klachten melden bij het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (EHRM).  

     Nationaal is er jurisprudentie in het civiele, straf- en bestuursrecht. Ook zijn er niet-

bindende oordelen van het College voor de Rechten van de Mens (CRM) en bindende 

uitspraken van rechtscolleges, zoals Regionale Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege 

voor de Gezondheidszorg.126  

     Vooral de volgende grondrechten zijn van belang bij vaccinatieplicht: recht op leven, recht 

op gezondheid en de plicht om de gezondheid te bevorderen, recht op onaantastbaarheid 

van het lichaam, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en het recht op gelijke 

behandeling. Sommige rechten hangen met elkaar samen, zoals het recht op leven en het 

recht op gezondheid: door een vaccinatieplicht is de kans dat een pandemie in goede 

gezondheid overleefd wordt veel groter. Andere grondrechten kunnen botsen met elkaar en 

een wettelijke vaccinatieplicht in de weg staan, zoals het recht op onaantastbaarheid van het 

lichaam en de vrijheid van religie en geweten.127  

     Welk grondrecht sterker is, hangt helemaal af van de situatie. Wel is de inhoud van een 

 
123 ‘Nederlandse grondrechten artikel 10’, nederlandsegrondrechten.nl. 
124 ‘Europese maatregelen coronacrisis’, europa-nu.nl. 
125 Kortmann & Bovend`Eert 2020, p. 459. 
126 Zoals Rb. Noord-Nederland (zittingsplaats Groningen) 21 september 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4096;  

Hof Den Haag 19 april 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:643; Rb. Amsterdam (vzr) 30 maart 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:1761;  

Rb. Oost-Brabant 7 december 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:6862;  

Rb. Oost-Brabant 22 april 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:1700; TGZC Den Haag 24 mei 2011, ECLI:NL:TGZCTG:2011:YG1293; 

TGZR Groningen 21 september 2010, ECLI:NL:TGZRGRO:2010:YG0582;  

Rb. Den Haag (vzr) 29 november 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:12992. 
127 Pierik 2019, p. 326-330; EHRM 22 juli 2003, ECLI:CE:ECHR:2014:1106JUD001292713 (Y.F/Turkey). 
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sociaal grondrecht, zoals het recht op gezondheid afhankelijk van de welvaart in een land, 

wat bij klassieke grondrechten als vrijheid van godsdienst en het recht op onaantastbaarheid 

van het lichaam niet het geval is. Individuele grondrechten hebben een absoluter karakter 

dan sociale. Ook is er meer afwegingsruimte, al wordt die beperkt door internationale 

verdragen die de nationale overheid ertoe verplichten sociale rechten te verwezenlijken.128  

     Tussen de verschillende generaties grondrechten bestaat geen rangorde. Beide 

verhouden zich op dezelfde wijze tot de menselijke waardigheid. De staat die bijvoorbeeld 

zijn verplichtingen niet nakomt uit artikel 12 IVESCR, het recht op gezondheid, schendt de 

menselijke waardigheid evenzo als de staat die de persoonlijke levenssfeer van mensen 

(artikel 8 EVRM) niet eerbiedigt.129  

     Verder is er een sterke tendens om grondrechten zo te interpreteren dat ze niet slechts 

aanspraak geven op overheidsonthouding (negatieve verplichting), maar ook op actieve hulp 

van de overheid (positieve verplichting). Daarmee krijgen de klassieke grondrechten trekken 

van sociale grondrechten, zowel internationaal als nationaal.130 

4.2. Inperking grondrechten 

     De verantwoordelijkheid van de overheid voor het recht op gezondheid kan met zich 

meebrengen dat andere grondrechten moeten worden ingeperkt.131 Hierbij staat het EVRM 

twee mechanismen toe: door beperkingsgronden van specifieke rechten en door het 

derogeren van rechten na aankondiging van een noodtoestand. Een verdragsstaat die 

derogeert moet de RvE op de hoogte stellen van de situatie, waarna EVRM-rechten opzij 

gezet kunnen worden, uitgezonderd de absolute rechten.132 Alleen de eerste mogelijkheid zal 

verder besproken worden, nu Nederland in de coronacrisis niet koos voor de noodtoestand. 

     In het eerste lid van klassieke vrijheden als artikel 8 en 9 EVRM wordt eerst het 

vrijheidsrecht ruim omschreven, terwijl het tweede lid de beperkingsmogelijkheden 

weergeeft.133 Deze beperkingen moeten voldoen aan drie voorwaarden. 

a. Bij wet voorzien: daarvan is sprake als een norm voldoende toegankelijk, duidelijk en 

precies is geformuleerd, zodat burgers daarop hun gedrag kunnen afstemmen.134 Bij de 

aanpak van het coronavirus beperkte de Nederlandse regering de grondrechten eerst op 

basis van noodverordeningen, die regionaal waren door de indeling in VR’s. Dit was 

verwarrend, want wanneer was je nu in een andere VR? Bovendien waren beide Kamers 

niet betrokken bij de besluitvorming en ook gemeenteraden stonden buitenspel.135 Later 

zorgden de Twm-verlengingen voor een wettelijke basis. Mocht er echter de komende 

maanden sprake zijn van scenario 4 of 5, dan is er geen wet om beperkingen op te gronden, 

want pas vanaf begin november 2022 bespreekt de Tweede Kamer het wetsontwerp, waarin 

geen vaccinatieplicht is opgenomen.136 Ook zijn noodverordeningen onmogelijk, omdat deze 

hooguit in de eerste acute fase van een epidemie gebruikt mogen worden, maar niet als 

 
128 Leenen 2020, p. 50-52. 
129 Buijsen 2020, p. 148. 
130 Nieuwenhuis (red) 2017, p.143-156; Kortmann & Bovend’Eert 2021, p. 449. 
131 Toebes 2020, p. 144; Leenen 2020, p. 53; Hendriks & Toebes 2021, p. 57. 
132 Artikel 15 lid 2 EVRM. 
133 Gerards 2011; Nieuwenhuis, Den Heijer & Hins 2021, p. 111-122. 
134 EHRM 27 april 2004, NJ 2004/651 m.nt. Mevis (Doerga); Kortmann & Bovend`Eert 2021, p. 460-461. 
135 Uzman 2022, p. 145. 
136  Kamerstukken II 2021/22, 36194, nr. 2 en 3. 
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deze al bijna drie jaar duurt. Dus moeten de sectorplannen en maatregelenladders soelaas 

bieden als de epidemiologische situatie verslechtert.137  

b. in het belang van een specifiek doel. Tijdens de coronacrisis ging het om het beschermen 

van mensen met een kwetsbare gezondheid en voorkomen dat de gezondheidszorg 

overbelast raakte. Vaccinatie beoogt het voorkomen of verminderen van (ernstige) ziekte en 

sterfte door het coronavirus. Dit doel ziet op de bescherming van wie de vaccinatie krijgt.138 

Het EHRM oordeelt dat de bescherming van de gezondheid van de te vaccineren persoon 

en de bescherming van de gezondheid van derden en van de samenleving legitieme doelen 

zijn, die vaccinatieplicht kunnen rechtvaardigen.139 Artikel 8 lid 2 kent ook economisch welzijn 

en nationale veiligheid als beperkingsgronden, terwijl artikel 9 lid 2 EVRM ook de 

bescherming van de openbare orde noemt, die in artikel 8 lid 2 EVRM het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten genoemd wordt. Beide noemen de goede zeden als 

beperkingsgrond. 

c. Noodzakelijk in een democratische samenleving: dit houdt in dat de vaccinatieplicht 

proportioneel moet zijn, dus in verhouding moet staan tot het specifieke doel dat met de 

inbreuk wordt nagestreefd. Ook moet de maatregel voldoen aan het vereiste van de 

subsidiariteit, dus gekozen moet worden voor de minst ingrijpende maatregel om het doel te 

bereiken.140 Hiervoor moet een ingewikkelde afweging worden gemaakt tussen vaak 

tegenstrijdige belangen, tussen de inbreuk op fundamentele rechten als onaantastbaarheid 

van het lichaam en recht op vrijheid van religie en geweten enerzijds en 

volksgezondheidsbelangen anderzijds die gediend zijn met de bestrijding van deze A1-

infectieziekte, waarvan de ernst en de gevolgen, zowel voor individuen als op landelijke 

schaal, bijzonder indringend kunnen zijn.141 Dan tellen de ernst en besmettelijkheid van de 

ziekte tellen ook mee, net als onder andere de effectiviteit, bijwerkingen en risico’s van de 

vaccins, het draagvlak en de handhavingsmogelijkheden. Verder zijn er varianten in 

vaccinatieverplichting, zoals een beperkte tijd, een bepaalde bevolkingsgroep of in bepaalde 

regio’s.142  

     Over vrijwillige vaccinatie bestaat Europese consensus; over vaccinatieplicht niet. Deze is 

sterk verbonden met de historisch gegroeide, nationale en culturele identiteit van een land. 

Nationale autoriteiten mogen dus zelf de afweging maken of er sprake is van een dringende 

maatschappelijke noodzaak en of ze overgaan tot verplichte vaccinatie (ruime margin of 

appreciation).143 Zo mag ze rekening houden met de beschikbare middelen en behoeften in 

de samenleving.144 

     Het EHRM toetst marginaal. Proportionaliteit weegt bijna altijd het zwaarst.145 Vaak weegt 

het alleen belangen af, waarbij het slechts beoordeelt of de keuze om een algemeen belang 

voorrang te verlenen boven het grondrecht redelijk is.146  

     De overheid moet er in ieder geval alles aan doen om de bevolking te beschermen, 

 
137 Kieskamp 2022a. 
138 Dute, Kooijman & Van der Spoel 2021, p. 90. 
139 EHRM 15 maart 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0315JUD002442903 (Solomakhin/Oekraïne) en EHRM 6 oktober 2015, 
ECLI:CE:ECHR:2015:1006JUD003799112 (Memlika/Griekenland). 
140 Dute, Kooijman & Van der Spoel 2021, p. 91; Legemaate 2020; Pierik 2019, p. 322- 339. 
141 Kamerstukken II 2021/22, 36194, nr. 3, p.43-44; Dute, Kooijman & Van der Spoel 2021, p. 91. 
142 Dute, Kooijman & Van der Spoel 2021, p. 92. 
143 Kortmann & Bovend`Eert 2021, p. 462-463. 
144 Dute, Kooijman & Van der Spoel 2021, p. 92. 
145 Gerards 2006 en Den Houdijker 2012. 
146 Kortmann & Bovend’Eert 2021, p. 462. 
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bijvoorbeeld via vaccinatieplicht, als voldaan is aan de drie voorwaarden.147  

     Hierna worden de relevante grondrechten besproken.  

4.3. Recht op leven 
 

     Artikel 2 EVRM en artikel 2 Hv beschermen voor eenieder het recht op leven. Dat is een 

bodemnorm.148 Tot 1998 betrof artikel 2 EVRM alleen een verbod van opzettelijke 

onrechtmatige levensbeneming. Dit veranderde in de zaak L.C.B./Verenigd Koninkrijk toen 

het EHRM bepaalde dat uit artikel 2 EVRM ook positieve verplichtingen voortvloeien voor 

staten om het leven van personen onder hun rechtsmacht te beschermen.149 Bij reëel en 

onmiddellijk levensgevaar waarvan de overheid op de hoogte is of zou moeten zijn, moet ze 

dan ook adequate en proportionele maatregelen treffen om het recht op leven te 

beschermen en burgers daarover informeren.150 Dit geldt eveneens als door de keuze van 

een deel van de bevolking om zich niet te laten vaccineren, een situatie ontstaat waarin het 

leven in gevaar komt.151 

     Noodzakelijke maatregelen mogen niet met het oog op andere belangen, zoals financiële, 

worden uitgesteld. Wel mag de overheid zelf kiezen met welke maatregelen ze haar doelen 

wil bereiken en ze heeft beoordelingsvrijheid. Ook kan niet het onmogelijke worden 

gevraagd. Vooral de materiële verplichtingen onder artikel 2 EVRM moeten worden 

genuanceerd bij natuurrampen.152  Hierover heeft de mens immers als zodanig geen 

controle, anders dan bij door de mens verrichte of in het leven geroepen (levens)gevaarlijke 

activiteiten.153  

     Bij de COVID-19-pandemie is er zeker sprake van een reële en directe levensbedreiging, 

gezien het grote aantal doden.154 De overheid moet burgers dus informeren over (potentieel) 

gevaarlijke situaties en de noodzakelijke maatregelen treffen. Zo organiseerde ze 

vaccinatierondes vanaf januari 2021, zodat wie dat wilde een vaccin kon krijgen. Via 

bijvoorbeeld persconferenties en websites informeerde ze de bevolking daarover. Alhoewel 

er vaccinatievrijheid was, werd stevige drang uitgeoefend door een coronatoegangsbewijs te 

vragen bij niet-essentiële activiteiten, zoals in de horeca. 

     Gaat het bij een pandemie ook om een natuurramp waar de mens geen controle over 

heeft? Onderzoekers hebben vastgesteld dat eind 2019 op de markt levende zoogdieren 

werden verkocht die in potentie vatbaar zijn voor het SARS-CoV2-virus dat overgesprongen 

is naar mensen. Deze mensen woonden allemaal dichterbij de markt  in Wuhan dan op basis 

van toeval verwacht kon worden.155 De overheid had er dus voor kunnen kiezen dergelijke 

activiteiten te verbieden, maar daar zou de economie onder lijden. Ze had deze wel in goede 

banen kunnen leiden en beïnvloeden, maar niet kunnen controleren. Pandemieën zijn dan 

ook geen natuurrampen waarbij de materiële overheidsverplichtingen kunnen worden 

 
147 Nieuwenhuis, Den Heijer & Hins 2021, p. 111. 
148 Burkens e.a. 2012, p. 132. 
149 EHRM 9 juni 1998, NJ 1999/283, par. 36 (L.C.B./Verenigd Koninkrijk).  
150 ECRM 12 juli 1978, ECLI:CE:ECHR:1978:0712DEC000715475 (Association X./VK); EHRM 4 januari 2008, 
ECLI:CE:ECHR:2008:0104DEC002380006 (Shelley/VK). 
151 Dute, Kooijman & Van der Spoel 2021, p. 90. 
152 EHRM 20 maart 2008, AB 2008/206, m.nt. Barkhuysen & Van Emmerik (Budayeva/Rusland). 
153 Barkhuysen & Van Emmerik 2016. 
154 ‘Sterfte’, coronadashboard.rijksoverheid.nl (21 oktober 2022); omdat niet alle gevallen gemeld worden, ligt dit getal hoger. 
155 ‘Dierenmarkt in Wuhan waarschijnlijk de bron van de coronapandemie’, amazingerasmusmc; Altena 2020. 
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genuanceerd. Noodzakelijke maatregelen mogen alleen niet uitgesteld worden vanwege 

andere belangen. 

     Het EHRM heeft duidelijk aangegeven dat het vaccineren van kinderen niet in strijd is met 

het recht op leven, verplicht of niet.156 Ook oordeelde het in 2021 over het weigeren van niet-

gevaccineerde kinderen in de Tsjechische kinderopvang dat de klachten van schending van 

het recht op leven niet-ontvankelijk waren.157 De positieve verplichting die uit dit grondrecht 

volgt, draagt de staat immers op adequate maatregelen te treffen om het recht op leven te 

beschermen.158 Hij moet dus beschermend optreden als dit recht in gevaar komt door 

handelingen van derden.159 Vaccinatieprogramma’s zijn daarbij waardevol, terwijl een te lage 

vaccinatiegraad juist een risico vormt.160 Er is zelfs een dringende behoefte aan het gratis 

Tsjechische systeem. Ook van kinderen moeten de wezenlijke belangen in acht worden 

genomen.161 Claims van ouders dat vaccinatieprogramma’s van de staat een schending zijn 

van het recht op leven staan dan ook haaks op de onderliggende gedachte van deze 

positieve plicht.162 De staat moet er juist voor zorgen dat wie geen contra-indicatie heeft, 

gevaccineerd is, zodat via groepsbescherming de rechten en vrijheden beschermd worden 

van hen die om medische redenen zichzelf niet kunnen laten vaccineren.163  

     Behalve het EVRM, kan ook artikel 6 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten 

van het Kind (IVRK) in stelling worden gebracht: het recht op (over)leven en ontwikkeling van 

het kind. Door vaccins gratis ter beschikking te stellen via het RVP-programma voor kinderen 

vanaf vijf jaar zonder verhoogd medisch risico, neemt de staat passende maatregelen en 

voldoet hij aan zijn positieve plicht.164 Kinderen worden echter veel minder vaak ernstig ziek 

van het COVID-19-virus en komen bijna niet in het ziekenhuis terecht hierdoor. Als dat wel 

gebeurt, zijn ze meestal kwetsbaar door een andere ziekte. Verder zijn ongevaccineerde 

kinderen minder besmettelijk dan ongevaccineerde volwassenen. Ze besmetten vooral 

andere kinderen en hun ouders.165  

     De enige reden om kinderen verplicht te vaccineren tegen COVID-19 is om anderen te 

beschermen, uit sociale solidariteit, dus voor kwetsbare huisgenoten of personeel van 

kinderdagverblijven en scholen. Dit is een legitiem doel. Kwetsbare huisgenoten zullen 

echter geen verplichting nodig hebben en hun kind al vrijwillig laten vaccineren, tenzij ze op 

grond van godsdienst of levensovertuiging vaccins weigeren. 

4.4. Recht op gezondheid en plicht bevorderen volksgezondheid 
 

     Wat is (goede) gezondheid eigenlijk? De WHO noemt dit sociale grondrecht:  

‘A state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity. The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the 

 
156 ECHR 12 juli 1978, App. No. 7154/75, Commission Decision (Association X/the United Kingdom);  
ECRM 15 januari 1998, 26536/95 (Boffa e.a./S Marino). 
157 ECHR 8 april 2021, App. No. 16314/13, 94 (Novotna/Czech Republic); ECHR 8 april 2021, App. No. 73094/14, p. 95 
(Hornych/Czech Republic). 
158 ECHR 30 november 2004, App. No. 48939/99, par. 89 (Oneryldiz/Turkey). 
159 ECHR 28 oktober 1998, App. No. 87/1997/87/1083, par.115 (Osman/United Kingdom). 
160 EHRM 8 april 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113 (Vavric e.a./Tsjechië) GC; AB 2021/171, m.nt. A.C. Hendriks. 
161 Artikel 3 IVRK 
162 Pierik 2019, p. 327; Buijsen 2020, p. 149. 
163 Camilleri 2019, p. 21. 
164 ‘Coronavaccinatie voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar zonder verhoogd medisch risico’, rijksoverheid.nl. 
165 ‘Kinderen, school en COVID-19’, rivm.nl. 
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fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, 

economic or social condition.’166  

 

     De Minister van VWS is dus verantwoordelijk voor het voorkomen en verhelpen van 

lichamelijke en psychische klachten én hij moet ervoor zorgen dat ‘we het naar de zin 

hebben’. Hierbij wordt het hoogst haalbare niveau nagestreefd. Wat haalbaar is hangt onder 

andere af van de welvaart in een land. Als een overheid geen financiële middelen en 

onderhandelingsmacht heeft om vaccins in te slaan en niet het organisatievermogen bezit 

voor een vaccinatiecampagne, dan is een vaccinatieverplichting zeker onhaalbaar.  

     Welk gezondheidsfacet geeft de doorslag: fysiek, mentaal of sociaal?167 De 

omstandigheden van het geval kunnen dan helpen, blijkt uit de gezichtspuntencatalogus van 

de Hoge Raad. Vooral de aard en ernst van de schade die wordt toegebracht aan één facet 

van de gezondheid, als een ander facet prevaleert, kunnen dan een rol spelen.168  

     Bij vaccinatieplicht is er fysiek amper sprake van schade, want het vaccin heeft slechts 

milde bijwerkingen, terwijl het vaccineren juist helpt om ernstige gezondheidsschade en 

overlijdensgevallen te voorkomen, en in het verlengde daarvan schade in de hele 

maatschappij. Bij psychische schade van vaccinatieplicht is denkbaar dat de weerstand die 

sommigen ervaren hierbij, zich vertaalt in maatschappelijke onrust en polarisatie. Dankzij 

vaccinatieplicht hoeven waarschijnlijk echter geen of amper andere grondrechtbeperkende 

maatregelen te worden genomen, wat de sociale gezondheid ten goede komt. Wanneer 

vaccinatie echter vrije keuze blijft en steeds minder mensen ervoor kiezen zich te laten 

(her)vaccineren, duurt de crisis langer en zijn weer andere coronamaatregelen noodzakelijk 

die ook psychisch en sociaal schaden, vanwege de geringe menselijke interactie.  

     Ook artikel 12 IVESCR vraagt van de overheid om ziektes te voorkomen en condities te 

creëren waaronder ieder toegang heeft tot zorg. Lid 2c noemt specifiek voorkoming, 

behandeling en bestrijding van epidemische én endemische ziekten.169 Artikel 12 IVESCR is 

echter in de Nederlandse rechtspraak steeds rechtstreekse werking onthouden.170 

     Algemene Aanbeveling 14 sluit aan bij artikel 12 IVESCR door lidstaten te verplichten tot 

beschikbaarheid, geschiktheid, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Deze toegankelijkheid 

heeft vier dimensies, namelijk non-discriminatie, fysiek en economisch toegankelijk en 

toegankelijke informatie en voorlichting, inclusief vertrouwelijke behandeling van bijzondere 

persoonsgegevens.171  

     In Nederland zijn de vaccins nu ruim en gratis beschikbaar via het RVP-programma. 

Iedere Nederlander had de kans zich meerdere malen te laten vaccineren op daartoe 

aangewezen priklocaties. Dit waren echter veelal grote hallen buiten het stadscentrum, die 

soms moeilijk met het openbaar vervoer bereikbaar waren. De fysieke toegankelijkheid liet 

dus te wensen over, omdat er minder gedacht werd aan bewoners in kwetsbaardere wijken, 

 
166 WHO, Official record 1946, p. 16.  
167 Snijders 2021. 
168 Snijders 2021. 
169 Een endemische ziekte gaat niet meer weg. Iedereen komt ermee in aanraking en bouwt gedeeltelijke afweer op, waardoor 
de effecten mogelijk afnemen in ernst. Voor COVID-19 betekent dit dat het richting een normaal luchtwegvirus gaat:  
Van den Brink 2021b.  
170 CRvB 14 december 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO6734. 
171 UN Committee on Economic Social and Cultural Rights, The Right to the Highest Attainabe Standard of Health, UN General 
Comment No 14 (2000), UN Doc E/C12/200/4, 11 augustus 2000; Toebes 2016, p. 520. 
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zonder auto, die niet fietsen en het al spannend vinden om naar de markt te gaan.172 Verder 

was de beveiliging van de bijzondere persoonsgegevens in de Corona Check-app in orde.173 

Behalve op de persconferentie van 9 maart 2020 stond er steeds een gebarentolk naast de 

Ministers.174 Ook is gekeken naar welk vaccin het best bij een bepaalde doelgroep past.175 

Het CBG test vaccins, voordat ze op de markt komen.176 Kinderen vanaf vijf jaar kunnen 

veilig gevaccineerd worden.177 Zonder risico is vaccinatie echter niet.178 Dit risico op 

bijvoorbeeld trombose is echter vele malen kleiner dan de risico’s die het doormaken van 

COVID-19 met zich meebrengt. 

     Voor kinderen speelt het recht van gezondheid in artikel 24 IVRK, in samenhang met het 

belang van het kind in artikel 3. De Raad van State heeft echter expliciet aangegeven dat 

artikel 24 zich, gelet op bewoordingen, aard en strekking, niet leent voor rechtstreekse 

toepassing door de rechter.179 

    Op Europees niveau komt dit grondrecht vooral tot uiting in artikel 11 ESH dat partijen 

verplicht tot een heel pakket aan maatregelen. Verdragspartijen moeten dit grondrecht 

respecteren, beschermen en verwezenlijken.180 Ook artikel 35 Hv noemt expliciet het recht 

op toegang tot de preventieve gezondheidszorg. 

     Het recht op gezondheid staat niet in het EVRM. Aspecten ervan passen toch bij het recht 

op leven van artikel 2, zoals het verbod op foltering en onmenselijke behandeling van artikel 

3 en het recht op privacy van artikel 8 EVRM. Dit verdient speciale aandacht bij personen 

voor wie de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid draagt, zoals gevangenen, die ook 

gevaccineerd moeten kunnen worden.181  

    Artikel 22 lid 1 Gw wijst eveneens op de plicht van de overheid om maatregelen te nemen 

die de volksgezondheid bevorderen.182 Ze heeft dus een zorgplicht in de verticale verhouding 

tussen burger en overheid.183 Op basis hiervan worden publieke vaccinatieprogramma’s 

georganiseerd om de bevolking en het maatschappelijk leven te beschermen tegen ernstige 

infectieziekten.184  

     De betekenis van dit artikel was beperkt en zo vaag dat hier verder geen aandacht voor 

nodig was.185 Toch fungeerde artikel 22 lid 1 Gw (volksgezondheid) recent samen met 

andere sociale grondrechten en uit klassieke mensenrechten afgeleide positieve 

verplichtingen voor de wetgever als een legitimatie voor de genomen coronamaatregelen.186 

Sterker nog: tijdens de coronapandemie bleek dat een sociaal grondrecht als het recht op 

gezondheidszorg heel erg belangrijk is en waar de overheid de bescherming tegen COVID-

19 minder serieus nam, zoals in het Amerika van Trump, de gevolgen voor de 

 
172 Van Bochove e.a. 2021, p. 6-8. 
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174 ‘Toegankelijke informatie en communicatie in risicovolle situaties’, mensenrechten.nl. 
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176 ‘Hoe weet ik dat een vaccinatie veilig is?’ rijksoverheid.nl. 
177 ‘Coronavaccinatie voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar zonder verhoogd medisch risico’, rijksoverheid.nl. 
178 ‘Update meldingen tromboses en embolieën na coronavaccinaties’, lareb.nl. 
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181 Vlemminx & Passchier, in: Nederlandse Rechtsstaat, over Grondwet en rechtsstaat, artikel 22 Gw (online, bijgewerkt  
21 januari 2021). 
182 Kamerstukken II 1976/77, 13873, nr. 7, p. 23 en 24. 
183 ‘Nederlandse grondrechten artikel 22’, nederlandsegrondrechten.nl. 
184 Buijsen 2020, p. 146. 
185 Kortmann 2012, p. 387. 
186 Kortmann & Bovend’Eert 2021, p. 458. 
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volksgezondheid desastreus waren.187 Ook bracht de bestrijding van de coronapandemie 

aan het licht dat in Nederland eigenlijk geen werkend kader is om, in tijden van crises, 

sociale en klassieke grondrechten systematisch met elkaar te verbinden en/of tegen elkaar 

af te wegen.188 Om de pandemie in te dammen en ook om aan andere aspecten van het 

recht op gezondheid te kunnen voldoen, zoals het recht op reguliere zorg, is nooit serieus 

een vaccinatieverplichting besproken. 

4.5. Recht op onaantastbaarheid van het lichaam 
 

     Dit klassieke grondrecht komt allereerst naar voren in artikel 17 van het Internationaal 

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), maar ook artikel 3 Hv beschermt 

het recht op menselijke integriteit, zowel lichamelijk als geestelijk, en noemt in lid 2 in het 

kader van de geneeskunde de naleving van de vrije en geïnformeerde toestemming. Verder 

zijn artikel 7 Hv en artikel 8 EVRM relevant voor het recht op respect voor privéleven en bij 

artikel 8 is dit inclusief de fysieke en morele integriteit van de persoon.189  

     Vaststaat dat zelfs kleine medische handelingen tegen de wil van de patiënt gezien 

moeten worden als een inmenging in het recht op privéleven.190 Een wettelijke 

vaccinatieplicht is dan ook een inperking van artikel 8 EVRM, maar wordt niet uitgesloten.191 

Tegelijkertijd is zo’n inbreuk gerechtvaardigd in termen van de beperkingsclausule, omdat de 

bescherming nodig kan zijn om de publieke gezondheid en de betrokken personen te 

beschermen, maar ook omdat ze beantwoordt aan een dringende sociale behoefte.192  

     Dat bleek bijvoorbeeld in 2021 toen het EHRM voor het eerst bevestigde dat verplichte 

vaccinatie een vergaande inbreuk is op de fysieke integriteit van kinderen en daarmee een 

inperking is van het recht op eerbiediging van het privéleven (artikel 8 EVRM).193 Zes klagers 

vertrouwden het vaccin niet, dat ze vervolgens weigerden voor hun kinderen. Over de 

gevolgen daarvan beklaagden ze zich, namelijk de opgelegde boete, het feit dat hun 

kinderen nu de kleuterschool niet mochten bezoeken en de invloed daarvan op hun 

ontwikkeling met klasgenootjes. 

     De inperking voldeed echter aan artikel 8 lid 2 EVRM, want de vaccinatieplicht was 

gebaseerd op de Tsjechische Publieke gezondheidswet (PHP) en beantwoordde aan een 

dringende sociale behoefte vanwege de te lage vaccinatiegraad. Ook bood de 

vaccinatieplicht bescherming tegen besmettelijke ziekten die een ernstig risico kunnen 

vormen voor de volksgezondheid, wat het EHRM legitieme doelen vindt. 

     Bovendien mocht Tsjechië vanwege de ruime margin of appreciation zelf beslissen over 

de gezondheidszorg en het vaccinatieprogramma. De margin of vaccination is meestal 

kleiner als de kern van bepaalde rechten in het geding is, zoals de fysieke integriteit als 

onderdeel van het recht op privéleven. Het EHRM vond dit echter minder zwaar wegen 

doordat vaccinaties in Tsjechië nooit tegen de wil van de betrokkenen mogen worden 

 
187 ‘Coronavirus actuele cijfers, dodental en getroffen landen’, landenkompas.nl: op 21 november 2021 hadden de Verenigde 
Staten wereldwijd het hoogste aantal besmettingen en aantal doden: ruim 47 miljoen besmettingen en ruim 775 duizend doden. 
188 Vlemminx & Passchier, in: Nederlandse Rechtsstaat, over Grondwet en rechtsstaat, artikel 22 Gw (online, bijgewerkt  
21 januari 2021). 
189 ECHR 26 maart 1985, App. No. 8978/80 par. 22 (X en Y/the Netherlands). 
190 ECHR 22 juli 2003, App. No.24209/94 par. 33 (Y.F/Turkey). 
191 ECRM 15 januari 1998, 26536/95 par. 34, 35 (Boffa e.a./San Marino; Pierik 2019, p. 328. 
192 ECRM 15 januari 1998, nr. 26536/95 (Boffa e.a./San Marino). 
193 EHRM 8 april 2021, nr. 47621/13 GK, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113 (Vavřička e.a./Tsjechië). 

http://hudoc.echr.coe.int/#{%22ecli%22:[%22:2021:0408JUD004762113%22]}


33 
 

toegediend, al moet na weigering wel een boete worden betaald.194 Vaccineren als zodanig 

is niet controversieel, maar wel de verplichting daartoe. Het belang van de sociale solidariteit 

moet in het oog worden gehouden. Het vaccineren van de bevolking is van groter belang dan 

de bezwaren van enkelen die geen medische bezwaren hebben tegen een vaccin.195 

     Ook de belangen van kinderen moeten in acht worden genomen.196 Het EHRM is ervan 

overtuigd dat er relevante en toereikende redenen ten grondslag liggen aan de keuzes die 

zijn gemaakt in de PHP. Dat kinderen nu niet naar de kleuterschool mogen en daardoor 

belemmerd worden in hun ontwikkeling is echter een eigen keuze van de ouders. De 

kleuterschool is een voorschoolse, niet-essentiële activiteit; toegang weigeren tot een school 

zou ingaan tegen de leerplicht en sowieso verboden zijn. Het EHRM vindt het proportioneel 

om van mensen te vergen dat zij een algemeen aanvaarde, beschermende maatregel 

nemen, met minimale risico’s voor de eigen gezondheid, als het doel daarvan is om een klein 

aantal kwetsbare kinderen te beschermen dat zelf niet van vaccinatie kan profiteren. Artikel 8 

EVRM is dan ook niet geschonden.  

     Vaccinatieplicht is dus een vergaande inbreuk op de fysieke integriteit en daarmee een 

inperking van het recht op eerbiediging van het privéleven, maar dit mag als de 

volksgezondheid in gevaar is door een te lage vaccinatiegraad. Ook mogen 

ongevaccineerden geweigerd worden bij niet-essentiële activiteiten als ze het vaccin om 

andere dan gezondheidsredenen hebben geweigerd, omdat de volksgezondheid een groot 

belang toekomt.197 Of dat ook mag in Nederland, hangt af van de omstandigheden van het 

geval, zoals de risico’s van vaccinatie, inclusief de mogelijkheid eventuele vaccinatieschade 

vergoed te krijgen. Hier wordt wel ondersteuning aangeboden bij langdurige klachten na 

vaccinatie, maar wordt ook verwezen naar de vaccinproducent, ‘prikkende’ zorgverleners of 

zorgaanbieders en de overheid.198 Verder blijkt uit deze zaak dat de vaccinatieplicht niet 

afdwingbaar is. De overheid mag zorgverleners ook niet verplichten om gezonde personen 

tegen hun zin in te vaccineren vanwege strijdigheid met de professionele standaard.199  

     Behalve in het supra- en internationale recht, komt het recht op een persoonlijke 

levenssfeer ook naar voren in artikel 10 Gw, oftewel de privacy. Dit is een kapstokartikel voor 

onder andere artikel 11 Gw. Om het belang van die persoonlijke levenssfeer te benadrukken, 

is de onaantastbaarheid van het lichaam bij de Grondwetsherziening in 1983 apart 

opgenomen als artikel 11 Gw. Er is immers weinig persoonlijker dan het eigen lichaam. 

Lichamelijke integriteit is dan ook een kernelement van de persoonlijke levenssfeer.200 Strikt 

juridisch is het overbodig, want artikel 10 Gw is inclusief de onaantastbaarheid van het 

lichaam, terwijl ook de beperkingsclausule dezelfde is.201 Artikel 11 Gw kan ook gezien 

worden als lex specialis van artikel 10 Gw. Verder richt dit artikel zich op normering van 

handelingen met het menselijk lichaam en raakt het aan vaak ethisch beladen en 

controversiële kwesties als een eventuele vaccinatieplicht.202  

 
194 EHRM 8 april 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113, AB 2021/171, m.nt. A.C. Hendriks. 
195 Stadermann 2021, p. 3196; Hendriks 2021, p. 1887-1888. 
196 Artikel 3 IVRK. 
197 ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113 (Vavric e.a./Tsjechië) GC; AB 2021/171, m.nt. A.C. Hendriks. 
198 ‘Ik heb hulp nodig bij (langdurige) klachten of gevolgen na mijn coronavaccinatie. Wat kan ik doen?’, rijksoverheid.nl. 
199 Artikel 7:453 BW. 
200 Kamerstukken II 1979/80, 16086, nr. 8, p. 1-2. 
201 ‘Nederlandse grondrechten artikel 10’, nederlandsegrondrechten.nl. 
202 Beers, in: Nederlandse Rechtsstaat, over Grondwet en rechtsstaat, artikel 11 Gw (online, bijgewerkt  
21 januari 2021). 
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     Een duidelijke scheidslijn tussen lichamelijke en geestelijke integriteit is niet altijd 

mogelijk. Wanneer een gelovige bijvoorbeeld inenting weigert, is zowel de lichamelijke als de 

geestelijke integriteit in het geding, want de mens functioneert als eenheid van lichaam en 

geest. Primair gaat het in artikel 11 Gw echter om de bescherming van het lichaam. De 

geestelijke integriteit wordt primair beschermd door grondrechten als de vrijheid van 

godsdienst en levensovertuiging.203 

     Als afweerrecht biedt dit grondrecht bescherming tegen ongewilde invloeden op het 

lichaam van buitenaf, het recht om gevrijwaard te blijven van schendingen van en inbreuken 

op het lichaam door anderen, maar ook het recht om zelf over het lichaam te beschikken. 

Lichamelijke interventies, zoals vaccinatie, mogen slechts met de vrijwillige, geïnformeerde 

toestemming van het individu in kwestie (geneeskundige behandelingsovereenkomst). 

Dwang in de zorg is alleen mogelijk bij psychische stoornissen, bij verplichte zorg in de ggz, 

een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening, die onvrijwillig zorg 

krijgen.204 De professionele standaard staat evenmin toe dat zorgverleners gezonde 

personen tegen hun zin in vaccineren. Dwangbehandelingen, zoals verplichte vaccinaties, 

zijn dan ook verboden.205 Wanneer het recht op lichamelijke integriteit echter wordt opgevat 

als een beschikkingsrecht, dan heeft men op grond hiervan ook een recht op de vrijheid om 

bepaalde keuzes voor het eigen lichaam te maken.206 Om dus wel of niet-gevaccineerd te 

worden.  

     In de literatuur wordt benadrukt dat artikel 11 Gw vooral strekt tot het afweren van 

invloeden van buitenaf op het lichaam en dat het gaat om bescherming van de lichamelijke 

en psychische integriteit van burgers. Het toestemmingsvereiste is de consequentie van de 

zelfbeschikkingscomponent van artikel 11 Gw.207 Het gaat dan primair niet om een vrije 

beschikking over het eigen lichaam, maar over het recht op informatie en het recht om zich 

op basis daarvan te kunnen verzetten tegen bijvoorbeeld een vaccinatie, zoals vastgelegd in 

de geneeskundige behandelingsovereenkomst.208 Dan is het eveneens een afweerrecht.209 

     Artikel 11 Gw beschermt de onschendbaarheid van het lichaam, en niet het 

tegenovergestelde, de ‘schendbaarheid’ ervan, zelfs niet door of met instemming van de 

betrokkene.210 Het recht om keuzes te maken die gevaarlijk zijn voor de eigen gezondheid of 

zelfs levensbedreigend, is geen onderdeel van het recht op lichamelijke integriteit, maar als 

onderdeel van een ander aspect van de privésfeer, namelijk de persoonlijke autonomie.211  

     Bij de interpretatie van de menselijke waardigheid wordt uitgegaan van objectieve uitleg 

en niet van de subjectieve interpretatie van degene die zich op dat grondrecht beroept.212  

    Dus, bij het recht op onaantastbaarheid van het lichaam gaat het enerzijds om 

zelfbeschikking en anderzijds om het lichaam te vrijwaren van ongewilde invloeden van 

 
203 Kamerstukken II 1979/80, 16068, nr. 3, p. 4-5; Kamerstukken II 1979/80, 16068, nr. 8, p. 3. 
204 Op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang. 
205 Kamerstukken II 1978/79, 15463, nr. 2, p. 5; ‘Nederlandse grondrechten artikel 11’, nederlandsegrondrechten.nl. 
206 Beers, in: Nederlandse Rechtsstaat, over Grondwet en rechtsstaat, artikel 11 Gw (online, bijgewerkt  
21 januari 2021). 
207 Verhey 1995, p. 160-161; Elzinga e.a. 2014, p. 414. 
208 Artikel 7:466 lid 1 BW. 
209 Engberts & Kalkman-Bogerd (red.) 2006, p. 23. 
210 Velaers 1996, p. 157. 
211 EHRM 29 april 2002, ECLI:NL:XX:2002:AP0678, NJ 2004, 543, m.nt. EAA; NJCM-Bulletin 2002, p. 910, m.nt. E. Myjer, 
ECHR 2002, 47, m.nt. J.H. Gerards & H.L. Janssen (Pretty/Verenigd Koninkrijk & 63); Beers, in: Nederlandse Rechtsstaat, over 
Grondwet en rechtsstaat, artikel 11 Gw (online, bijgewerkt 21 januari 2021). 
212 CE ass., 27 oktober 1995, Recueil Dalloz 1996, Jur. p. 177, m.nt. G. Lebreton, JCP 1996, II, no. 22630, m.nt. F. Hamon 
(Commune de Morsang-sur-Orge en Ville d’Aix-en-Provence). 
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buitenaf, waarbij de overheid soms een beschermende rol kan hebben.213 Voor vaccinatie 

betekent dit dat ieder zelf mag kiezen, maar ook dat het lichaam beschermd moet worden 

tegen gevaarlijke virussen door bijvoorbeeld een vaccinatieprogramma aan te bieden. Als 

het programma verplicht is, moet dit op maat worden gemaakt, passend in de context en de 

nationale cultuur.214 Dit hoort bij de ruime margin of appreciation. Dat verplichte vaccinatie 

elders geen probleem is, betekent in de Nederlandse context dus niets. 

4.6. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging 
 

     Het recht van vrijheid van denken, geweten en godsdienst voor eenieder wordt allereerst 

verwoord in artikel 18 lid 1-3 IVBPR. In lid 4 gaat het over de plicht van de staat om de 

vrijheid van ouders te eerbiedigen om de godsdienstige en morele opvoeding van hun 

kinderen overeenkomstig hun eigen levensovertuiging te verzekeren, wat ook de 

keuzevrijheid van ouders in kan houden hun kind al dan niet te vaccineren. Artikel 2 Eerste 

Protocol EVRM sluit hierop aan. Artikel 9 EVRM spreekt over de vrijheid van religie en 

geweten, dus vooral de persoonlijke overtuigingen en nauw daarmee verbonden 

handelingen, zoals kerkbezoek. Veel vaccinatieweigeraars kiezen echter niet (meer) 

vanwege religieuze motieven voor niet-vaccineren. Hun bezwaren vloeien voort uit een 

integrale levenshouding die als ‘levensbeschouwing’ kan worden geduid. Artikel 10 Hv 

beschermt in EU-recht eveneens de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. 

     In Nederland is het recht op vrijheid van godsdienst het oudste grondrecht (1579). Hierin 

worden kerk en staat van elkaar gescheiden. De staat mag geen voorkeur uitspreken voor 

één bepaalde geloofsrichting en is dus neutraal. Ze moet zich afzijdig houden en toestaan 

dat sommige burgers anders denken en handelen dan andere burgers. Over de regels die 

een godsdienst zijn gelovigen oplegt, heeft de overheid niets te zeggen.215 Alleen formeel 

kan ze toetsen of er sprake is van een godsdienst, zoals de verschijningsvorm, structuur en 

organisatiegraad.216 

    Voor zover het gaat om de innerlijke vrijheid om een godsdienst te hebben of niet en van 

godsdienst te veranderen (forum internum) zijn er geen beperkingen. Ten aanzien van de 

uitingen van godsdienst (forum externum) zijn die wel mogelijk.217 Lang niet elke religieus 

gemotiveerde handeling is een godsdienstige uiting die door het grondrecht beschermd 

wordt. Niet bepalend is de subjectieve motivatie, maar of naar objectieve maatstaven sprake 

is van een godsdienstige uiting. De vrijheid van godsdienst in artikel 6 Gw en artikel 9 EVRM 

ziet dan ook in principe enkel op uitingen die een directe uitdrukking vormen van een 

godsdienstige overtuiging, dat wil zeggen: algemeen als zodanig (h)erkende en (h)erkenbare 

godsdienstige praktijken.218 In bepaalde gevallen is er ruimte voor enige subjectiviteit. Wel 

moet er een voldoende nauwe en directe verbinding tussen de handeling en de 

 
213 ECHR 10 december 1984, App. No 10435/83, Commission (Plenary) – Decision, p. 255 (Acmanne and Others/Belgium) vgl. 
ECHR, 22 juli 2003, App. No.24209/94, par. 33 (Y.F./Turkey). 
214 Mac Donald e.a, 2018, p. 5811.  
215 ‘Nederlandse grondrechten artikel 6’, nederlandsegrondrechten.nl. 
216 Vermeulen & Van Bijsterveld, in: Nederlandse Rechtsstaat, over Grondwet en rechtsstaat, artikel 6 Gw (online, bijgewerkt  
21 januari 2021). 
217 Kortmann & Bovend’Eert 2021, p. 509. 
218 ARRvS 7 april 1983, AB 1983/430; EHRM 2 oktober 2001, App.Nr. 49853/99 (Pichon & Sajous/Frankrijk);  
EHRM 3 december 2009, App.Nr. 10358/83 (Tamara Skugar e.a./Rusland). 
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onderliggende godsdienst zijn, om onder de reikwijdte van artikel 9 EVRM te vallen.219 

     Vaccinatieweigering valt onder het onderhouden van geboden en geschriften die 

uitdrukking geven aan de vrijheid van godsdienst.220 Interpretatie speelt hierbij uiteraard een 

rol. Tegenstanders van vaccineren baseren zich op de predestinatieleer: alles is van te voren 

door God bepaald (en voorzien).221 Anderen zien vaccins juist als een door God gegeven 

middel om besmettelijke ziekten tegen te gaan.222 Inmiddels zijn er echter 

coronamedicijnen.223 Deze zijn niet-preventief, maar genezend en dus acceptabel voor 

vaccinweigeraars om godsdienstige redenen.224 

     Bij de Grondwetswijziging in 1983 is de vrijheid van godsdienst uitgebreid, namelijk met 

de vrijheid van levensovertuiging. Deze is ruimer en onbepaalder, alhoewel er wel 

'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet' aan toe werd gevoegd. Het zou dan 

moeten gaan om een 'samenhangende levensbeschouwing, die de hele levensopvatting 

doortrekt en samenhangt met het geweten', waar dan wel tegenin werd gebracht dat je niet 

van mensen een 'niet-godsdienstige kopie van een godsdienstige overtuiging' kunt eisen.225 

Bij niet-religieuze motieven gaat het om een inbreuk op die gewetensvrijheid.226  

     Uit de zaak tegen San Marino wordt duidelijk dat de wettelijke vaccinatieplicht voor 

iedereen geldt, ongeacht levens- of geloofsovertuiging, en dus geen inbreuk opleverde.227 In 

de zaak Vavric e.a./Tsjechië werd gesteld dat de vaccinatieplicht in strijd is met artikel 9 

EVRM.228 De klagers beriepen zich echter alleen op hun vrijheid van gedachten en geweten 

en niet op religieuze verplichtingen of levensovertuigingen. Die moeten dan wel consistent 

en geloofwaardig zijn, oordeelde het EHRM. Alleen een kritische houding tegenover 

vaccinatie is onvoldoende om te kunnen spreken van een overtuiging of geloof van 

voldoende overtuigingskracht, ernst, samenhang en dwingendheid om artikel 9 EVRM van 

toepassing te laten zijn.229 Door aan te geven om welke levensbeschouwing het ging en wat 

die voor hen betekende, hadden de ouders sterker gestaan.230 

     Anderen beslissen over het vaccineren van kinderen.231 De opvattingen van de 

ouders/verzorgers hoeven echter niet die van het kind te zijn.232 Zij hebben dan ook niet het 

recht om op grond van hun eigen overtuiging voor de kinderen te weigeren wat voor hun 

gezondheid nodig is, want het kind heeft zijn eigen (persoonlijkheids)rechten.233 

     Deskundigen verschillen van mening of vervangende toestemming aan de rechter mag 

worden gevraagd als ouders/verzorgers toestemming weigeren voor een vaccinatie. Het 

maakt dan nogal verschil om welke infectieziekte het gaat. Bij bijvoorbeeld polio ging het om 

een aanmerkelijke kans op ernstige aantasting van de gezondheid, die door een inenting kan 

 
219 EHRM 15 januari 2013, ECLI:NL:XX:2013:BZ1190 (Eweida). In de Pastafarisme-uitspraak is de Afdeling het Hof gevolgd: 
ABRvS 15 augustus 2018, JB 2018/146, AB 2018/361. 
220 Kortmann & Bovend`Eert 2021, p. 520. 
221 Van der Meiden 1993, p. 60. 
222 Douma & Velema 1997, p. 75-77. 
223 ‘Overzicht medicijnen tegen corona’, cbg-meb.nl. 
224 Pierik 2013, p. 2804. 
225 ‘Nederlandse grondrechten artikel 6’, nederlandsegrondrechten.nl. 
226 Çoronavirus’, mensenrechten.nl; Pierik 2019, p. 329, CRM, Advies inzake conceptwetsvoorstel aanpassing Wet 
kinderopvang 19 september 2018, p. 2.  
227 ECRM 15 januari 1998, nr. 26536/95 (Boffa e.a/San Marino). 
228 ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113 GC (Vavric e.a./Tsjechië. 
229  ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113 GC (Vavric e.a./Tsjechië ; AB 2021/171, m.nt. A.C. Hendriks. 
230 EHRM 8 april 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113, annotatie P.B.C. van Sasse van Ysselt. 
231 ‘Toestemming van je ouders voor een coronaprik’, rijksoverheid.nl. 
232 Toebes 2016, p. 520. 
233 Leenen e.a. 2020, p. 562.  
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worden weggenomen, wat een voldoende grond lijkt te zijn voor een 

kinderbeschermingsmaatregel.234 Bij verplichte inenting tegen COVID-19 is die grond er niet, 

want kinderen worden veel minder vaak ernstig ziek door het coronavirus en zij hoeven bijna 

nooit opgenomen te worden in het ziekenhuis. Als dat wel gebeurt, zijn ze meestal kwetsbaar 

door een andere ziekte. Bovendien zijn ongevaccineerde kinderen minder besmettelijk dan 

ongevaccineerde volwassenen. Alleen kinderen van vijf t/m elf jaar die medisch een hoog 

risico lopen, krijgen nu een uitnodiging om zich te laten vaccineren.235 Vanaf twaalf jaar krijgt 

iedereen een uitnodiging voor vaccinatie. 

     Zestien- en zeventienjarigen mogen zelf beslissen over hun vaccinatie. Wie jonger is dan 

zestien jaar en zonder een ouder of verzorger naar de priklocatie komt, krijgt de vraag 

voorgelegd of de vaccinatie besproken is met de ouders/verzorgers. Hun verklaring is niet 

nodig.236 Wat dit betekent voor de onderlinge verhoudingen in het gezin, wordt hier buiten 

beschouwing gelaten. 

     Voor vaccinatieverplichting tegen COVID-19 is dus van belang dat kinderen en jongeren 

veel minder ziek worden van het virus en minder besmettelijk zijn dan volwassenen, tenzij ze 

een onderliggende ziekte hebben. Een beroep op de vrijheid van godsdienst of 

levensovertuiging is dan ook niet nodig voor hen om zich te vrijwaren hiervan. De overheid 

zal echter geen algemene vaccinatieplicht opleggen zonder een procedure voor 

gewetensbezwaarden, omdat deze juridisch waarschijnlijk niet mogelijk is. 237 Verder kunnen 

dus medicijnen ingezet worden bij wie om wille van de godsdienst of levensbeschouwing een 

vaccin weigert.  

4.7. Recht op gelijke behandeling 
 

     Gelijke gevallen moeten op een gelijke manier behandeld worden, tenzij er een 

gerechtvaardigd verschil is.238 Aan zo’n ongelijke behandeling moeten gerechtvaardigde 

keuzen en motiveringen ten grondslag liggen. De criteria op basis waarvan onderscheid 

wordt gemaakt, moeten zakelijk relevant zijn en noodzakelijk om een legitiem doel te 

bereiken. Verder impliceert het gebod dat ongelijke gevallen ongelijk behandeld moeten 

worden naar de mate van hun ongelijkheid.239  

     Deze gelijkheidsnorm komt in artikel 26 IVBPR aan de orde, net als in vele andere 

verdragsbepalingen, zoals artikel 3 IVRK. In Europees verband verzekert artikel 14 EVRM 

het genot van de rechten en vrijheden zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals 

geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of 

maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of 

andere status. Artikel 1 Protocol 12 EVRM sluit hierop aan met een algemeen 

discriminatieverbod en in artikel 20 Hv wordt gesproken over ‘Eenieder is gelijk voor de wet’ 

terwijl artikel 21 Hv iedere vorm van discriminatie verbiedt, met een specificatie daarvan in 

artikel 22-26 Hv.   

 
234 Leenen e.a. 2020, p. 593. 
235 ‘Kinderen, school en COVID-19, rivm.nl. 
236 ‘Toestemming van je ouders voor een coronaprik’, rijksoverheid.nl; artikel 7:450 lid 2 en artikel 7:477 BW. 
237 Pierik 2013, p. 2802. 
238 ‘Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod’, denederlandsegrondwet.nl. 
239 Loof & Jägers , in: Nederlandse Rechtsstaat, over Grondwet en rechtsstaat, artikel 1 Gw (online, bijgewerkt  
21 januari 2021). 
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     Onze Grondwet begint met het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod. Het begrip 

discriminatie heeft een sterke, krenkende lading. Niet slechts het ongelijk behandelen of 

beschouwen, maar het als onvolwaardig behandelen of beschouwen bepaalt of het 

discriminatie is. Daarnaast wordt bij discriminatie onderscheid gemaakt op grond van criteria 

die fundamenteel zijn aan de persoonlijkheid, dus eigenschappen of kenmerken waarvan 

men niet of slechts ten nadele van de eigen persoonlijkheid afstand kan doen, zoals ras, 

godsdienst en levensovertuiging, maar ook die in redelijkheid irrelevant zijn voor het bepalen 

van aanspraken en verplichtingen op een bepaald gebied van het maatschappelijk leven.240 

Het gaat dus om niet-zakelijk relevante criteria die resulteren in een nadelige behandeling. 

      Dat het het eerste artikel is, betekent niet dat het belangrijker is dan bijvoorbeeld artikel 

22 Gw, want de Grondwet kent geen rangorde tussen de grondrechten. Bij conflicten 

ertussen zal de rechter dan ook de belangen die op dat moment in het geding zijn, tegen 

elkaar afwegen.241  

    De opsomming in de Grondwet is eveneens open: discriminatie wegens godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet 

toegestaan. Het discriminatieverbod kan zo mee-evolueren met de maatschappelijke 

omstandigheden waar nieuwe en zorgwekkende discriminatiegronden naar voren kunnen 

komen, zoals discriminatie wegens gezondheid.242 In het Handvest wordt aangegeven dat 

met name discriminatie verboden is op grond van geslacht, ras, enz. Ondanks het niet-

limitatieve karakter van de opsomming, is het niet zonder belang welke gronden uitdrukkelijk 

worden opgesomd. Gebleken is namelijk dat er van het lijstje gronden een zekere sturende 

werking uitgaat voor de rechtspraktijk, maar ook dat sommige groepen zich er niet door 

gerepresenteerd voelden.243  

     Het discriminatieverbod komt ook in andere wetten tot uiting, zoals in de AWGB, die 

vooral op horizontale verhoudingen ziet. Deze wet kent wel een gesloten opsomming, 

namelijk godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, 

hetero- of homoseksuele gerichtheid en burgerlijke (huwelijkse) staat. Leeftijd wordt niet 

genoemd. Het CRM kan onderzoeken of er sprake is van een beweerde schending van 

(onder andere) de AWGB.244  

     Tussen de vrijheid van godsdienst, geweten en religie en het gelijkheidsbeginsel wordt 

een verband gelegd in deze AWGB, want vooral artikel 1 is van groot belang bij vaccinatie. 

Het weigeren van ongevaccineerden mag namelijk geen verboden direct of indirect 

onderscheid opleveren op grond van godsdienst, levensovertuiging of een andere grond. Bij 

een indirect onderscheid gaat het om een ‘ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of 

handelswijze die personen met een bepaalde godsdienst, levensovertuiging (…) in 

vergelijking met andere personen bijzonder treft.245 Als iemand die op grond van zijn 

godsdienst of levensovertuiging niet gevaccineerd is, de toegang geweigerd wordt tot een 

niet-essentiële voorziening, dan is dat dus in strijd met dit grondrecht. 

 
240 Kamerstukken II 1981/82, 16905 en 16938, nr. 5, p. 16. 
241 Kamerstukken II 2003/04, 29614, nr. 2. 
242 Loof & Jägers , in: Nederlandse Rechtsstaat, over Grondwet en rechtsstaat, artikel 1 Gw (online, bijgewerkt  
21 januari 2021). 
243 Gerards 2016, p. 304-318. 
244 Artikel 9-13 Wet college voor de rechten van de mens; Loof & Jägers, in: Nederlandse Rechtsstaat, over Grondwet en 
rechtsstaat, artikel 1 Gw (online, bijgewerkt 21 januari 2021). 
245 Pierik 2019, p. 329; artikel 1 lid 1 onder c AWGB. 
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     Alleen ouderen en kwetsbaren verplicht vaccineren is niet-discriminerend, want zij lopen 

juist meer risico vanwege die leeftijd en/of kwetsbaarheid.246 Als het EHRM bovendien 

instemt met een vaccinatieverplichting voor kinderen, dan zal deze voor ouderen ook mogen, 

aangezien zij meer te duchten hebben van COVID-19.  

4.8. Tussenconclusie 
 

     Het juridisch kader voor verplicht vaccineren tegen COVID-19 bestaat uit artikel 17 en 18 

IVBPR, artikel 12 IVESC en Algemene Aanbeveling 14, artikel 2, 3, 6 en 24 IVRK, artikel 8, 9 

en 14 EVRM en artikel 2 Eerste Protocol EVRM, artikel 11 ESH, artikel 2, 3, 7, 10, 20, 21, 24 

en 35 Hv, artikel 6, 10, 22 lid 1 Gw en artikel 1 AWGB. Hierbij gaat het om het recht op 

leven, recht op (preventieve) gezondheid(szorg) en de plicht om de gezondheid te 

bevorderen, het recht op onaantastbaarheid van het lichaam, vrijheid van godsdienst en 

levensovertuiging en het recht op gelijke behandeling. Soms botsen ze met elkaar. 

     Bij reëel en onmiddellijk levensgevaar moet de overheid maatregelen nemen om het recht 

op leven te beschermen en burgers daarover informeren. Dan moet de grondrechtbeperking 

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

samenleving. Europese consensus over vaccinatieplicht ontbreekt, dus beslist de 

Nederlandse overheid hierover (ruime margin of appreciation). Het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (EHRM) vindt het vaccineren van de bevolking van groter belang dan 

de bezwaren van enkelen zonder medische bezwaren tegen een vaccin. Een strafrechtelijke 

sanctie voor vaccinatieweigeraars en het weigeren van toegang tot niet-essentiële 

voorzieningen is toegestaan. Het EHRM oordeelde vooral over kindervaccinatie. Kinderen 

lopen echter weinig gevaar door corona, net als jongeren, behalve in scenario 5. 

      Lichamelijke interventies, zoals vaccinatie, mogen slechts met de vrijwillige, 

geïnformeerde toestemming van het individu in kwestie (geneeskundige behandelings-

overeenkomst). Ook staat de professionele standaard niet toe dat zorgverleners gezonde 

personen tegen hun zin in vaccineren. Behalve het zelfbeschikkingsrecht, moet ook het 

lichaam tegen gevaarlijke virussen beschermd worden, zoals met een vaccinatieprogramma 

mogelijk is. Een vaccinatieverplichting kan averechts werken. Als hier toch voor gekozen 

wordt, moet deze op maat zijn. (Verplichte) vaccinatie levert fysiek amper schade op. 

Bovendien voorkomt vaccinatie ernstige gezondheidsschade en overlijdensgevallen en 

daarmee maatschappelijke schade, maar weerstand kan zich vertalen in onrust en 

polarisatie. Andere grondrechten hoeven dan echter niet of minder beperkt te worden, wat 

psychische en sociale schade scheelt.  

     Vaccinatieweigering op godsdienstige gronden valt onder het onderhouden van geboden 

en geschriften. Wie vanwege de godsdienstige overtuiging weigert en besmet raakt, mag wel 

genezende coronamedicijnen nemen. Wie weigert op basis van persoonlijke overtuigingen 

moet consistent en geloofwaardig zijn.. Ongevaccineerden mag geen verboden (in)direct 

onderscheid opleveren op grond van godsdienst, levensovertuiging of een andere grond. 

 

 
246 ‘Risicogroepen door hoge leeftijd of onderliggende aandoening voor ernstig verloop van COVID-19’, rivm.nl. 
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5.Noodzakelijke, proportionele en subsidiaire inbreuk? 

5.1. Noodzakelijk 
 

     Noodzakelijk betekent dat de inbreuk op de grondrechten in verhouding moet staan tot 

het specifieke doel (proportioneel) en dat gekozen moet worden voor de minst ingrijpende 

maatregel (subsidiariteit).247 Proportionaliteit telt bijna altijd het zwaarst.248  

     Wordt aan deze cumulatieve voorwaarden voldaan als er sprake is van de ernstigste 

scenario’s? Deze vraag staat centraal in 5.1.1. en 5.1.2. In scenario 4, continue strijd, 

muteert het virus sneller dan vaccins ontwikkeld, geproduceerd en toegepast kunnen 

worden, waardoor er steeds weer onvoorspelbare, grote virusoplevingen zijn. Ook dreigt de 

zorg overspoeld te raken en alle sectoren kampen met een hoog ziekteverzuim. In scenario 

5, worst case, wordt door virusmutaties COVID-19 wereldwijd dodelijker in alle 

leeftijdscategorieën: iedereen is potentieel kwetsbaar en de immuniteit geldt maar kort tegen 

ernstige COVID-19. Vaccins zijn af en toe beschikbaar, maar het virus speelt een kat-en-

muisspel met (de ontwikkelaars van) het vaccin.  

5.1.1. Proportioneel 
 

     1. Taxatie ernst van de gezondheidsbedreiging: de dreiging is in beide scenario’s (zeer) 

ernstig. Wel zijn mensen geneigd om deze te bagatelliseren (‘normalcy bias’).249 Men gaat 

ervan uit dat alles bij het oude zal blijven, ook wanneer er duidelijke signalen zijn dat dit 

waarschijnlijk niet zo is. Zeker wanneer een dreiging niet meteen zichtbaar is, kost het grote 

moeite om een reële inschatting te maken van potentiële bedreigingen. Zo werd in Zuid-

Nederland nog carnaval gevierd, terwijl in Italië dorpen van de buitenwereld werden 

afgesloten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.250 En toen het rustiger was in 

de ziekenhuizen in juli 2020 dachten ook bestuurders en politici, dat we weer terug konden 

naar normaal.251 De ernst van de dreiging wordt dus snel te optimistisch ingeschat.252 

     Kinderen en jongeren (zonder onderliggende ziekten) hebben tot nu toe veel minder last 

van het virus dan ouderen en medisch-kwetsbaren. Dit is een belangrijk verschil met 

mazelen en polio die voor hen wel ernstige gevolgen kon hebben. In scenario 4 lijkt het 

coronavirus nog steeds minder vat op hen te hebben, maar in scenario 5 is iedereen 

kwetsbaar. 

     2. Mogelijkheid om ziekte te behandelen.253 Inmiddels zijn er vier goedgekeurde 

medicijnen tegen het coronavirus; andere medicijnen ertegen worden onderzocht. De 

medicijnen kunnen een zieke beter maken, de symptomen verminderen of ervoor zorgen dat 

iemand geen COVID-19-infectie krijgt.254 Genezende medicijnen zijn ook acceptabel voor wie 

zich om godsdienstige redenen niet laat vaccineren, aangezien de arts pas naar genezing 

 
247 Dute, Kooijman & Van der Spoel 2021, p. 90-91. 
248 Gerards 2006 en Den Houdijker 2012. 
249 Drabek 1986. 
250 Aanpak coronacrisis, Deel 1, tot september 2020 2022, p. 42. 
251 Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes 2022, p. 8. 
252 Interview Jaap van Dissel | 'We waren te vaak optimistisch', Nieuwsuur, youtube.com (16 december 2021). 
253 Kamerstukken 1993/94, 22894, nr. 4, p. 9. 
254 ‘Overzicht medicijnen tegen corona’, cbg-meb.nl; ‘Updates over veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit coronamedicijnen’, 
cbg-meb.nl. 
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moet streven als de kwaal uitbreekt.255 Drie van de vier medicijnen worden vergoed, 

waaronder Paxlovid voor risicogroepen.256 Dus de kosten hoeven geen drempel te zijn.  

     3. Groepsimmuniteit door vaccinatie of het doormaken van COVID-19: de 

stoplichtmethode werkt niet bij corona, omdat de ondergrens lastig is vast te stellen vanwege 

het basisreproductiegetal dat steeds gestegen is naarmate het virus evolueerde en steeds 

gemakkelijker overdraagbaar werd.257 Bovendien kan iemand meerdere keren besmet raken 

en het virus doorgeven, ook na vaccinatie, al is die kans wel lager dan bij ongevaccineerden. 

Groepsimmuniteit lijkt dus onhaalbaar tegen het coronavirus.258  

     4. Beschikbaarheid vaccins: deze zijn niet tijdig beschikbaar in beide scenario’s, omdat 

het virus de ontwikkelaars te snel af is. Het is dan ook praktisch onmogelijk iedereen te 

vaccineren.  

     5. Effectiviteit vaccins: vaccins beschermen vooral tegen ernstige ziekte en 

ziekenhuisopnames.259 De effectiviteit neemt wel af, waardoor herhaalvaccinaties en 

boosters nodig zijn. Ook gedeeltelijke of tijdelijke bescherming zijn echter essentieel om de 

impact van het virus te minimaliseren. Afgewacht moet worden wat de aangepaste vaccins 

bij nieuwe varianten betekenen voor het ziekteverloop en het terugdringen van de 

besmettelijkheid.260 Verder zouden vrijstellingen op basis van medische en 

levensbeschouwelijke gronden de effectiviteit verlagen.261 

     6. Veiligheid vaccins en mogelijke schaderegeling. Vaccins worden pas gebruikt na 

goedkeuring van het CBG en een positief advies van het EMA. Ze zijn dus veilig.262 De 

verwachting is dat de vaccinatiebijwerkingen mild blijven.263 Toch is het vertrouwen in de 

veiligheid ervan sterk afgenomen in Nederland.264 Volgens de gezichtspuntencatalogus van 

de Hoge Raad bepalen de omstandigheden van het geval welk gezondheidsaspect de 

doorslag geeft: fysiek, mentaal of sociaal.265 Vaccineren brengt echter geen tot weinig 

fysieke gezondheidsschade toe, terwijl de ziekte zelf in beide scenario’s (zeer) ernstig is. 

Mentaal en sociaal zal er minder schade zijn, omdat andere grondrechtbeperkende 

maatregelen waarschijnlijk onnodig zijn. Er is dus geen tot amper schade bij alle 

gezondheidsfacetten. Als er toch iets mis gaat, is hulp beschikbaar om schade vergoed te 

krijgen.266 Hiermee zal echter veel tijd en energie (als die er is) gemoeid zijn, terwijl de 

opbrengst waarschijnlijk onbevredigend zal zijn. 

     Een omstandigheid is ook dat op ontwikkelaars veel druk uitgeoefend zal worden als 

steeds nieuwe virusvarianten opduiken, waar ze dan in een hoog tempo passende vaccins 

voor moeten ontwikkelen, terwijl ze zelf ook kampen met een hoog ziekteverzuim. Ze kunnen 

het snel muterende virus niet bijhouden en lopen achter de feiten aan. Anti-vaxxers zullen 

dan ‘aangeven’ dat nieuwe vaccins te snel zijn toegelaten, vanwege de ernstige situatie in 

beide scenario’s, en dat veiligheidsprotocollen losgelaten zijn. Eventuele korte- en 

 
255 Kamerstukken II 1993/94, 22894, nr. 4, p. 23; Pierik 2013, p. 2804. 
256 ‘Coronamedicijn Paxlovid voor risicogroepen vergoed uit basispakket’, rijksoverheid.nl; medicijnkosten.nl. 
257 ‘Twijfel je over vaccineren?’, overvaccineren.nl. 
258 ‘Werking en bescherming van de COVID-19-vaccins’, rivm.nl; ‘Adviezen om corona en ook andere infectieziekten te 
voorkomen’, rijksoverheid.nl; Thomson 2021; ‘Waarom groepsimmuniteit bij COVID geen haalbare kaart is’, newscientist.nl. 
259 ‘Werking en bescherming van de COVID-19-vaccins’, rivm.nl. 
260 Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes 2022, p. 87. 
261 Maatregelen om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen 2019, p. 16. 
262 ‘Coronavaccins’, cbg-meb.nl; ‘COVID-19-vaccins’, ema.europa.eu. 
263 ‘Bijwerkingen coronavaccins’, lareb.nl. 
264 De Figueiredo 2022, p. 6, 13-16; ‘Nederlanders hebben minder vertrouwen in vaccinaties’, rtlnieuws.nl. 
265 Snijders 2021. 
266 ‘Ik heb hulp nodig bij (langdurige) klachten of gevolgen na mijn coronavaccinatie. Wat kan ik doen?’, rijksoverheid.nl. 
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langetermijneffecten van de aangepaste vaccins zullen ze als feiten presenteren, die via de 

sociale media en de daar aanwezige trollenlegers hun weg zullen vinden.  

     7. Algemene opvattingen in de samenleving over autonomie en zelfbeschikking: hier 

hechten Nederlanders van oudsher grote waarde aan.267 Een verplichting doet geen recht 

aan hun waarden en normen.268 Daarom ging men bij de invoering van het RVP van 

vrijwilligheid uit. Vaccinatieplicht die in andere Europese landen wel werkt, hoeft hier niet te 

werken, omdat daar de politieke en maatschappelijke factoren anders zijn.269 Dat hier ooit de 

verplichte pokkenvaccinatie was, zegt ook niet alles, want toen waren er geen sociale media.  

     Verplicht vaccineren kan alleen als deze op maat is, passend in de context en de 

nationale cultuur. 270 Of een tijdelijke vaccinatieplicht per sector of regio haalbaar is, wanneer 

de ‘situatie’ langer duurt, kan betwijfeld worden, gezien het gebrek aan draagvlak en 

vertrouwen (zie 8). Alleen een plicht voor zestigplussers en medisch-kwetsbaren is in 

scenario 5 geen oplossing, omdat iedereen dan kwetsbaar is. In scenario 4 zou het tijdelijk 

een optie kunnen zijn, vanwege het extra risico dat zij lopen. Bovendien vertrouwen ouderen 

vaccins meer dan jongeren.271 Als het EHRM vaccinatieverplichting bij kinderen goedkeurt, 

dan moet dit ook bij ouderen mogelijk zijn, gezien de grotere gezondheidsschade die zij 

kunnen oplopen.272 Van discriminatie is dan geen sprake. Uitzonderingen op medische en 

levensbeschouwelijke gronden moeten altijd mogelijk zijn. 

     8. Draagvlak: slechts 14% van de Nederlanders is voor een vaccinatieplicht. 

Waarschijnlijk stijgt dit percentage wel als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames 

stijgt.273 Bij anti-vaxxers kan vaccinatieplicht echter nog meer weerstand oproepen.274 Het 

vertrouwen in (de veiligheid en werkzaamheid van) vaccins neemt af, het coronavaccin 

scoort bijna het laagst, maar krijgt nog wel een voldoende.275 Het wantrouwen tegen de 

overheid zal toenemen, net als de polarisatie.276  

     Aan de andere kant hoeven door vaccinatieplicht andere grondrechten minder ingeperkt 

te worden, wat psychische en sociale schade scheelt. 

     Vaccinatieplicht kan werken bij twijfelende mensen zonder principiële bezwaren. Zolang 

er geen praktische of juridische gevolgen zijn, kunnen zij immers een definitieve beslissing 

uitstellen. Maar zodra er consequenties zijn, worden ze voor het blok gezet en zullen ze zich 

toch laten vaccineren.277 Als ze een boete van bijvoorbeeld maximaal 800 euro kunnen 

krijgen en een gevangenisstraf van maximaal een maand, dan zullen ze waarschijnlijk toch 

hun bezwaren laten varen.278  

     9. Hoog ziekteverzuim door virusoplevingen van en tekort aan ‘prikkers’ en ‘handhavers’. 

Hierdoor kan niet iedereen gevaccineerd worden.279  

 
267 Legemaate 2020, p. 261. 
268 Maatregelen om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen 2019, p. 16. 
269 Paul & Loer 2019, p. 166-179.  
270 Mac Donald e.a, 2018, p. 5811.  
271De Figueiredo 2022, p. 5; ‘Nederlanders hebben minder vertrouwen in vaccinaties’, rtlnieuws.nl. 
272 ECHR 12 juli 1978 App. No. 7154/75, Commission Decision (Association X/the United Kingdom); ECRM 15 januari 1998, 
26536/95 (Boffa e.a./S Marino). 
273 ‘Helft bevolking staat open voor herhaalprik’, ioresearch.nl; ‘Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2’, rivm.nl (5 oktober 2022). 
274 Dute, Kooijman & Van der Spoel 2021, p. 85-95. 
275 De Figueiredo 2022, p. 6, 13-16; ‘Nederlanders hebben minder vertrouwen in vaccinaties’, rtlnieuws.nl; ‘Vertrouwen in 
medicijnen is nog steeds groot, ook in vaccins is voldoende vertrouwen’, nivel.nl. 
276 Maatregelen om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen 2019, p. 16. 
277 Pierik & Verweij 2020. 
278 In België kunnen weigeraars van het poliovaccin maximaal 800 euro boete krijgen en een maand gevangenisstraf volgens 
artikel 5 en 6 van de Gezondheidswet. 
279 Boerman 2022. 
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     10. Professionele standaard: de overheid mag zorgverleners niet verplichten om gezonde 

personen tegen hun zin in te vaccineren vanwege strijdigheid met de professionele 

standaard.280 Zij vallen dus af als ‘prikker’. 

    11. Geneeskundige behandelingsovereenkomst: lichamelijke interventies, zoals 

vaccinatie, mogen slechts met de vrijwillige, geïnformeerde toestemming van het individu in 

kwestie. Het gaat dan primair niet om een vrije beschikking over het eigen lichaam, maar 

over het recht op informatie en het recht om zich op basis daarvan te kunnen verzetten tegen 

vaccinatie. 

     De onvoorspelbaarheid van nieuwe varianten, de effectiviteit van maatregelen en het 

gedrag van mensen vormen complicerende factoren in het maken van de 

proportionaliteitsafweging. 281 De onhaalbare groepsimmuniteit bij COVID-19, 

coronamedicijnen die ingezet kunnen worden, het gebrek aan draagvlak, praktische 

onhaalbaarheid, het tekort aan aangepaste vaccins en de niet-tijdige beschikbaarheid ervan, 

maken echter dat vaccinatieplicht onevenredig is aan het doel, namelijk sociaal-

maatschappelijke en economische continuïteit/vitaliteit en toegankelijkheid van de gehele 

zorgketen. Voor het EHRM weegt proportionaliteit vaak het zwaarst. Een tijdelijke plicht voor 

ouderen en medisch-kwetsbaren kan het overwegen waard zijn, aangezien zij extra risico 

lopen. Monitoring en evaluatie zijn dan wel van groot belang, zodat de plicht niet langer duurt 

dan nodig is. 

5.1.2. Subsidiariteit 
 

Mogelijkheid lichtere maatregelen: in scenario 1, 2 en 3 wordt (re)vaccinatie tegen COVID-19 

(jaarlijks) aangeboden en is er steeds meer aandacht voor bijvoorbeeld medisch-kwetsbaren 

en zorgpersoneel, moeilijk bereikbare groepen en twijfelaars. Ingezet wordt op nog betere 

informatievoorziening, desinformatie tegengaan, kennisbevordering, nudging en het 

wegnemen van logistieke beperkingen. In scenario 4 wordt intensiever gecommuniceerd 

over de beschikbaarheid van het vaccin en nog meer ingespeeld op doelgroepspecifieke 

twijfels, emoties en zorgen. Het gemakkelijk bereikbaar maken van vaccinaties voor iedereen 

en het benadrukken van het collectieve belang om door vaccinatie virusverspreiding tegen te 

gaan, zijn centrale uitgangspunten. In scenario 5 wordt die intensieve communicatie nog 

belangrijker, om iedereen te bereiken en zo mogelijk weerstanden tegen vaccinatie weg te 

nemen. Vaccinatie is ook bij gedeeltelijke of tijdelijke bescherming essentieel om de impact 

van het virus te minimaliseren.  

     De maatregelen uit het Nivel-rapport (bijlage 2) en de in hoofdstuk 2 en 3 genoemde 

interventieladder worden in ieder geval weinig concreet uitgewerkt. Bestaande maatregelen 

kunnen verbeterd worden en nieuwe maatregelen ingevoerd op het gebied van 

informatievoorziening en kennisbevordering, ondersteunende maatregelen voor het 

logistieke systeem, financiële maatregelen en andere verplichtende maatregelen kunnen 

eerst nog worden uitgevoerd, zo mogelijk in combinatie met elkaar. Zo kan er meer 

gevaccineerd worden in gezondheidscentra, apotheken, onderwijsvoorzieningen, 

buitenschoolse opvang, winkelcentra, buurtsupers, op markten, de prikbus en aan huis, om 

moeilijk bereikbare, kwetsbare groepen en (digitaal) laaggeletterden beter te bereiken.282. 

Ook zouden bij vaccinatiecampagnes meer organisaties en sleutelfiguren betrokken kunnen 

 
280 Artikel 7:453 BW. 
281 Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes 2022, p. 70. 
282  Van Bochove e.a. 2021, p. 8; Prikken voor elkaar 2019, p. 7. 
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worden die de doelgroepen kennen en weten welke drempels zij ervaren in de 

informatievoorziening en bij het bezoeken van een priklocatie. Gemeentebesturen, de GGD 

en eerstelijns-professionals zouden eveneens meer bij lokale vaccinatiestrategieën 

betrokken kunnen worden, omdat zij weten wat er speelt.283 Ook financiële beloningen voor 

zorgverleners en bepaalde doelgroepen kunnen helpen om de vaccinatiegraad te doen 

stijgen, al moet wel de doelbinding in de gaten worden gehouden.284 Nadelig kan zijn dat het 

wantrouwen in zorgverleners toeneemt, want vaccineren ze voor het geld of in het belang 

van de doelgroep?285 Verder kan zorgpremiekorting worden gegeven aan gevaccineerden. 

     Omdat de angst voor het virus groot is in scenario 5, zullen mensen ook zelf verregaande 

acties ondernemen om zich tegen het coronavirus te beschermen en eerder de 

overheidsadviezen opvolgen om corona te voorkomen. Pas hierna is verplichte vaccinatie 

subsidiair.  

5.2. Tussenconclusie 
 

Vóór verplichte vaccinatie in scenario 4 en 5 pleiten de ernstige (gezondheids)dreiging voor 

de hele maatschappij en de veiligheid van de vaccins. Toch ontbreekt de noodzaak, omdat 

vaccinatieplicht niet-proportioneel en niet-subsidiair is. Zo zijn er inmiddels (genezende) 

coronamedicijnen beschikbaar die ook acceptabel zijn voor weigeraars om godsdienstige 

redenen. Verder is groepsimmuniteit onhaalbaar bij COVID-19, zijn vaccins niet tijdig 

beschikbaar, verliezen ze na verloop van tijd hun werking en is er bovendien een tekort aan 

‘prikkers’ en ‘handhavers’, waardoor vaccinatieplicht praktisch onhaalbaar is. Ook past 

vaccinatieplicht niet bij normen en waarden als autonomie en zelfbeschikking, ontbreekt 

draagvlak ervoor en daalt het vertrouwen in vaccins. In ‘Den Haag’ is evenmin vertrouwen. 

Vaccinatieplicht zou zelfs averechts kunnen werken. Verder staan de professionele 

standaard en geneeskundige behandelingsovereenkomst vaccinatieplicht in de weg. Alleen 

tijdelijk verplichte vaccinatie voor ouderen en medisch-kwetsbaren kan proportioneel zijn, 

omdat COVID-19 voor hen het gevaarlijkst is. Ten slotte zijn nog lichtere maatregelen (in 

combinatie) mogelijk.  

 

 
283 Van Bochove e.a. 2021, p. 7-8. 
284 Pierik & Verweij 2020: in Estland krijgen zorgaanbieders bijvoorbeeld een tegoedbon als de vaccinatiegraad boven de 90% 
komt. 
285  Prikken voor elkaar 2019, p. 6. 
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6. Conclusie 
 

    In dit laatste hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag beantwoord:  

Is het juridisch mogelijk dat de Nederlandse overheid ‘verplichte vaccinatie’ tegen COVID-19 

invoert als sprake is van scenario 4 en 5?  

     Het antwoord hierop is nee, want er wordt niet aan alle voorwaarden voldaan die een 

inbreuk op artikel 8 en 9 EVRM kunnen rechtvaardigen.  

     Allereerst ontbreekt een formele wet. De wet die de Wpg permanent moet wijzigen is nog 

niet aangenomen, maar daarin is geen verplichte vaccinatie opgenomen.286 Er is dan ook 

geen norm (in voorbereiding), die voldoende toegankelijk, duidelijk en precies geformuleerd 

is, waardoor voorzien kan worden dat burgers zich moeten laten vaccineren.287  

     Ten tweede is het legitieme doel wel aanwezig, want de overheid streeft via de 

langetermijnstrategie sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit/vitaliteit en 

toegankelijkheid van de gehele zorgketen voor iedereen na.288 Dit past bij artikel 8 lid 2 

EVRM, waar het economisch welzijn van het land als legitiem doel wordt genoemd om artikel 

8 lid 1 EVRM in te perken. Verder past toegankelijkheid van de gehele zorgketen bij de 

bescherming van de gezondheid van derden en van de samenleving die het EHRM als 

legitiem beoordeelt, want zonder toegankelijke zorgketen is deze bescherming onmogelijk. 

Dit rechtvaardigt een inperking van zowel artikel 8 als 9 EVRM. 

     Ten derde ontbreekt de noodzaak in een democratische samenleving, omdat verplichte 

vaccinatie niet-proportioneel en niet-subsidiair is. Aangezien Europese consensus ontbreekt 

over vaccinatieplicht mag de Nederlandse overheid hier zelf over beslissen.  

     Alleen de ernst van de gezondheidsdreiging en de veiligheid van de coronavaccins 

pleiten voor vaccinatieplicht. Inmiddels zijn er echter (genezende) coronamedicijnen 

beschikbaar, is groepsimmuniteit onhaalbaar, zijn vaccins niet op tijd beschikbaar, verliezen 

ze hun werking en is er bovendien een tekort aan ‘prikkers’ en ‘handhavers’, waardoor 

vaccinatieplicht praktisch onhaalbaar is. Ook past vaccinatieplicht niet bij normen en 

waarden als autonomie en zelfbeschikking, ontbreekt draagvlak ervoor en daalt het 

vertrouwen in vaccins. In ‘Den Haag’ is evenmin vertrouwen. Vaccinatieplicht zou zelfs 

averechts kunnen werken. Verder staan de professionele standaard en geneeskundige 

behandelingsovereenkomst vaccinatieplicht in de weg. Alleen tijdelijk verplichte vaccinatie 

voor ouderen en medisch-kwetsbaren kan proportioneel zijn, omdat COVID-19 voor hen het 

gevaarlijkst is. Tot slot kunnen eerst nog lichtere maatregelen genomen worden op het 

gebied van communicatie en kennisbevordering, ondersteuning in het logistieke systeem, 

financiële maatregelen en andere verplichtende maatregelen, voordat verplichte vaccinatie 

subsidiair is. 

     Voor verplichte vaccinatie moet aan alle voorwaarden worden voldaan om inbreuk te 

mogen maken op de grondrechten. Dat is hier niet het geval. Daarom is verplichte vaccinatie 

in scenario 4 en 5 juridisch onmogelijk. 

 
286 Kamerstukken II 2021/22, 36194, nr. 2. 
287 EHRM 27 april 2004, NJ 2004/651 m.nt. Mevis (Doerga); Kortmann & Bovend`Eert 2021, p. 460-461. 
288 Kamerstukken 2021/22, 25295, nr. 1883, p. 1. 
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Bijlage 1 Gezondheidszorg in Nederland289 

 

 
289 Aanpak coronacrisis 2022, p. 33. 
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Bijlage 2 Maatregelen uit de literatuur290

 

 
290 De Jong e.a. 2019, p. 64 en 65. 
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