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Besluit en aanbevelingen 

 

Door de vaccinatiecampagne komt de epidemie in een nieuwe fase waarbij er moet worden 

nagedacht over mogelijke versoepelende overgangsmaatregelen. Ook al bestaat er geen 

nulrisico, de vaccinatie heeft de dreiging van het virus – met name voor de gevaccineerden – 

drastisch verlaagd, waardoor de werking van de ziekenhuizen minder onder druk komt te 

staan. Tegelijk is het virus niet verdwenen en blijft voorzichtigheid geboden. De 

groepsimmuniteit, die het ultieme doel is van de vaccinatiecampagne en de mogelijkheid biedt 

om de samenleving zonder veel maatregelen te heropenen, is vooralsnog niet bereikt. De 

overgangsmaatregelen kunnen het mogelijk maken dat de samenleving gedeeltelijk heropent, 

maar bepaalde beperkende maatregelen op specifieke plaatsen van toepassing blijven. In deze 

overgangsperiode stelt zich met name de vraag in welke mate het beleid rekening kan of 

moet houden met de immuniteitsstatus van de betrokken personen als gevolg van de 

vaccinatie of van een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie. In dat verband wordt ook steeds 

meer melding gemaakt van het gebruik van een “coronapas”. Sommige landen zijn er al mee 

aan de slag en ook de EU werkt aan de implementatie van zo een pas, het zogenaamde “digitale 

groene certificaat”, in functie van het reizen. In de EU-landen stelt zich de vraag of deze pas 

ook intern gebruikt kan worden, m.a.w. bij de dagdagelijkse activiteiten van de burgers. 

 

Dit alles komt op een ogenblik dat de beperkende maatregelen zwaar wegen op de bevolking. 

De samenleving is economisch en psychisch kwetsbaar en is er zich steeds meer van bewust 

dat de strijd tegen het virus nog voor onbepaalde tijd geduld en doorzettingsvermogen van 

eenieder zal vergen. In dit stadium en blijft de epidemiologische toestand, ondanks de 

voortgang en versnelling van de vaccinatiecampagne, precair en onzeker. De verdere evolutie 

zal afhangen van de mate waarin de versoepelingen voorzichtig en progressief verlopen, de 

bevolking de afstandsmaatregelen blijft eerbiedigen en er nieuwe varianten opduiken. 

 

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek wil zijn bijdrage leveren aan het debat over 

de vraag wat het ethische kader is waarbinnen het invoeren van een coronapas en andere 

overgangsmaatregelen om de samenleving stapsgewijs veilig te heropenen verantwoord zou 

kunnen zijn.  

 

Dit advies is het resultaat van een ethische reflectie binnen het Raadgevend Comité die inspeelt 

op de zeer veranderlijke epidemiologische toestand en de overheidsmaatregelen daaromtrent. 

Het kan indien nodig te gelegener tijd aangepast worden. 

 

Het Comité komt tot de volgende algemene principes en conclusies (a) en specifieke 

aanbevelingen (b).  
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a. Algemene principes en conclusies:  

1. De huidige overgangsperiode die wordt gekenmerkt door een vermindering, maar geen 

volledig wegvallen van het individuele en collectieve gezondheidsrisico, vraagt een 

proportionele aanpassing van de beperkende maatregelen. Zonder dergelijke 

aanpassing kunnen de beperkende maatregelen arbitrair gaan aanvoelen en dat kan 

het draagvlak voor vaccinatie ondermijnen. De burgers moeten duidelijk de gunstige 

collectieve gevolgen van de vaccinatiestrategie kunnen voelen.  

2. Daarnaast moeten deze aanpassingen een meer algemeen sociaal doel dienen: (i) het 

herstellen van de fundamentele rechten die werden ingeperkt in functie van de 

volksgezondheid (ii) het tegemoet komen aan de noden van de economische en, 

culturele sectoren die getroffen werden door de crisis en (iii) het in de hand houden 

van de ingrijpende directe en indirecte risico’s verbonden aan COVID-19, zowel op 

medisch vlak als op vlak van het mentaal welzijn.  

3. Deze overgangsmaatregelen mogen in geen geval de actuele vaccinatiedynamiek 

ondermijnen. Het vaccinatieproces moet hoe dan ook worden verdergezet en versterkt, 

met name t.a.v. de meest kwetsbare en moeilijkst bereikbare doelgroepen. 

4. Alle beperkende maatregelen moeten worden afgebouwd zodra dat epidemiologisch 

kan omdat de beperkingen van de fundamentele vrijheden dan niet meer 

gerechtvaardigd zijn.  

5. Wanneer de algemene epidemiologische situatie dit niet toelaat maar de vaccinatie tot 

een gunstige evolutie leidt, kunnen gedifferentieerde overgangsmaatregelen worden 

overwogen. Zij kunnen, naar het voorbeeld van het Europese groene certificaat bestaan 

in het enkel toelaten tot bepaalde plaatsten of diensten van personen die gevaccineerd 

zijn, een negatieve SARS-CoV-2-test kunnen voorleggen of kunnen bewijzen 

antilichamen tegen het coronavirus te hebben ontwikkeld (recovery certificate).   

6. Het is aanvaardbaar dat de overheid omwille van de sociale cohesie en de praktische 

haalbaarheid in deze overgangsperiode een onderscheid maakt tussen maatregelen 

die voor gevaccineerden van toepassing zijn in de private sfeer en maatregelen die op 

hen van toepassing zijn in de publieke ruimte. In de publieke ruimte kunnen algemene 

voorzorgsmaatregelen als mondmaskers, afstandsregels en ventilatie langer behouden 

blijven.  

7. Gedifferentieerde overgangsmaatregelen zijn op zichzelf niet strijdig met de juridische 

beginselen van vrijheid en gelijkheid, voor zover zij proportioneel zijn en gebaseerd 

op objectieve criteria. Het gelijkheidsbeginsel belet niet dat ongelijke situaties ongelijk 

behandeld worden. Vaccinatie, immuniteit, maar ook een recente negatieve test (zie 

het hoofdstuk “Medische aspecten” van dit advies) kunnen tijdelijk relevante verschillen 

in risicoprofiel tot stand brengen waardoor een ongelijke behandeling legitiem kan 

zijn.  
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8. Ook al zijn gedifferentieerde overgangsmaatregelen niet discriminerend in juridische 

zin, het Comité wijst er toch op dat ze niettemin belangrijke ethische vragen 

oproepen: (i) m.b.t. de sociale verdeeldheid die zij zouden kunnen met zich 

meebrengen, met name wat betreft diegenen die niet bereikt worden door de 

vaccinatiecampagne en in het algemeen onvoldoende toegang hebben tot het 

gezondheidszorgsysteem (ii) de sociale omgangsvorm die zij impliciet naar voor 

schuiven en die gebaseerd is op bewaking, controle en het althans tijdelijke gebruik 

van persoonlijke medische gegevens.  

9. In dit perspectief is het Comité van mening dat het beroep doen op gedifferentieerde 

maatregelen slechts ethisch en sociaal aanvaardbaar is wanneer een aantal 

voorwaarden vervuld zijn. Zo niet bestaat het risico dat fundamentele ethische en 

democratische principes geschonden worden. 

10. Of de vaccinatiestatus een gevolg is van een omstandigheid, dan wel van een eigen 

keuze, is relevant. In dat opzicht verschilt de situatie waarin nog niet iedereen de kans 

heeft gekregen om gevaccineerd te worden op een relevante manier van de situatie 

waarin dat wel het geval is, maar sommigen uit vrije wil de vaccinatie geweigerd 

hebben. Ook mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden, zijn 

steeds een apart te bekijken groep en een aanpassing van de maatregelen om hen te 

beschermen moet overwogen worden wanneer dit noodzakelijk is. 

 

b) Aanbevelingen betreffende de aanpassing van de beperkende maatregelen, inclusief de 

coronapas: 

1. Wanneer gevaccineerden nauwelijks nog een gevaar vormen voor elkaar, kunnen ze 

elkaar ontmoeten zonder veel bijkomende regels (afstand en mondmaskers). Dit zou 

in de eerste plaats van toepassing moeten kunnen zijn in de private sfeer.  

2. De overheid moet onderzoeken welke beperkende maatregelen die in de private 

context gelden, maar voor gevaccineerden eigenlijk niet meer relevant zijn, kunnen 

worden aangepast. Vanuit menselijk oogpunt is het te overwegen om te onderzoeken 

in welke mate gevaccineerden in beperkte mate ook wat meer contact kunnen hebben 

met eventueel niet-gevaccineerde familieleden en vrienden. Dit kan deels afhankelijk 

gemaakt worden van enerzijds de mate waarin het virus in de samenleving circuleert 

en anderzijds van de algemene vaccinatiegraad (wetende dat deze graad zal toenemen 

met de voortschrijdende vaccinatiecampagne). 

3. De overheid moet onderzoeken in welke mate gevaccineerden vrijstelling kunnen 

krijgen van test- en quarantaineregels, bv. bij het reizen en de contacttracing. 

4. Zodra er binnen collectieve voorzieningen (gevangenissen, asielcentra, psychiatrische 

instellingen, WZC’s,…) voldoende bewoners en personeelsleden ingeënt zijn, kunnen 

intern soepelere regels voor onderling contact en vergaderingen worden ingevoerd. 
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Voor de contacten met de bezoekers moeten de versoepelingen die gelden in de rest 

van de samenleving worden gevolgd.  

5. Indien er, in functie van het veilig en stapsgewijs heropenen van de samenleving, voor 

gekozen wordt om de toegang tot bepaalde diensten of activiteiten te controleren met 

een coronapas, is het noodzakelijk dat: 

- de wetgever de krijtlijnen (methode, voorwaarden, periode) vastlegt waarbinnen dit 

kan gebeuren;  

- er steeds naar een middel gezocht wordt dat niet-discrimineert. Dit kan met name 

door:  

o 1) niet enkel te werken met de vaccinatiestatus, maar ook met het opnemen 

in de coronapas van negatieve resultaten van een PCR- of antigentest 

(volgens de criteria vastgelegd in dit advies) of een positieve serologie die 

wijst op een doorgemaakte infectie  

o 2) deze tests gemakkelijk bereikbaar te maken en kosteloos ter beschikking 

te stellen, tenminste tot op het ogenblik dat iedereen de kans gekregen 

heeft zich te laten vaccineren, en voor onbepaalde tijd voor personen die 

een contra-indicatie voor vaccinatie vertonen; 

- alle wettelijke en technische maatregelen worden genomen die nodig zijn voor  

o 1) het beschermen van de vertrouwelijkheid van de gevoelige 

persoonsgegevens die verzameld worden voor de coronapas volgens de regels 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en artikel 22
1

 van 

de Grondwet, alsmede voor  

o 2) het beschermen van het systeem tegen fraude; 

- er duidelijk wordt gecommuniceerd over het gerechtvaardigd doel van het middel, 

met name het progressieve herstel van een zeker niveau van collectief welzijn, het 

garanderen van de veiligheid, het beschermen van kwetsbare groepen en het in 

stand houden van de werking van de ziekenhuizen. Het middel moet in dat opzicht 

ook duidelijk bijdragen aan en proportioneel zijn in functie van dat doel. Het mag 

pas ingezet worden als er geen minder ingrijpende maatregel mogelijk is om het 

legitieme doel te bereiken; 

- er duidelijk wordt gecommuniceerd over het tijdelijk karakter van deze 

overgangsmaatregel, waarbij  zij niet gebruikt mag worden om langs een omweg 

de vaccinatie toch verplicht te maken;  

- de overheid erover waakt dat de coronapas in al zijn aspecten voor iedereen gelijk 

toegankelijk is, ook voor zij die kwetsbaar zijn of slachtoffer van de digitale kloof; 

 
1 “Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen 

en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 

  De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.” 
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- de overheid erover waakt dat er voldoende en gelijke toegang is tot vaccinatie en 

tests;  

- er vóór de invoering van het systeem een afweging wordt gemaakt van de potentiële 

baten en kosten, dat m.a.w. de administratieve en praktische haalbaarheid ervan 

wordt nagegaan;  

- de overheid er steeds op kan blijven toezien of de coronapas op de voorgeschreven 

manier wordt gebruikt.  

 

6. Het Comité meent dat de coronapas, indien hij wordt ingevoerd, in de eerste plaats 

kan worden ingezet bij internationale reizen en grote, goed georganiseerde 

evenementen waar er een uitgebouwd systeem van toegangscontrole bestaat (bv. 

vooraf gekochte tickets), maar waar het naleven van de afstandsregels niet altijd kan 

worden gegarandeerd. 

 

7. Het Comité meent dat de grootste voorzichtigheid geboden is en een maatschappelijk 

debat noodzakelijk is wanneer de overheid zou overwegen een coronapas in te voeren 

voor dagdagelijkse activiteiten van de burger. In elk geval meent het Comité dat de 

coronapas niet kan gebruikt worden om de toegang tot voedingszaken, het 

leerplichtonderwijs en de ziekenhuizen (wat de patiënten betreft) te regelen. In die 

gevallen kunnen beperkende maatregelen van toepassing blijven om elkaar te 

beschermen. 
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Het advies (autosaisine) werd voorbereid in de beperkte commissie 2020-1 Actualisering 

advies nr. 48, samengesteld uit: 

 

Covoorzitters Verslaggevers Leden Vertegenwoordigster 

van het Bureau 

DEBYSER Zeger (nl) LOOBUYCK Patrick COSYNS Paul CAEYMAEX Florence  

PIRARD Virginie (fr) MESSINNE Jules DE LEPELEIRE Jan   

 DEBYSER Zeger DEVISCH Ignaas   

  DE VLEESCHAUWER 

Vera  

 

  HERREMANS Jacqueline   

  LIBBRECHT Julien  

  PINXTEN Wim  

 

Leden van het secretariaat  

BERTRAND Sophie 

DEJAGER Lieven 

 

Gehoorde deskundigen  

De heer Filip Dewallens, professor medisch recht aan de UAntwerpen en gastprofessor aan 

de KULeuven, managing partner van het advocatenbureau « Dewallens en partners», 

voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht 

De heer Christophe Lemmens, gastprofesseur aan de UAntwerpen en advocaat bij het 

advocatenbureau « Dewallens et partners” 

De heer Michel Goldman, professor immunologie en farmacotherapie aan de ULB 

De heer Roland Gillet, professor financiële economie aan de universiteit Paris I en de Brussels 

School of Economics and Management Solvay (ULB) 

 

 

Dit advies kan worden geraadpleegd op www.health.belgium.be/bioeth. 

 

* * * 

http://www.health.belgium.be/bioeth

