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Adviesaanvraag Gezondheidsraad, Commissie Ethiek en
Recht inzake ethische kaders COVID-19 vaccinatie

Geachte heer Kullberg,
Naar verwachting start de COVID-19 vaccinatiecampagne in januari 2021. De
·covID-19 vaccinatie roept nieuwe ethische dilemma's en juridische vragen op.
Het beleid van de overheid is erop gericht dat zoveel mogelijk mensen zich laten
vaccineren. Daarbij geldt geen vaccinatieplicht (dwang). Ook wil de overheid
mensen die zich laten vaccineren niet bevoordelen ten opzichte van mensen die
zich niet laten vaccineren.
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Niet iedereen zal zich willen laten vaccineren. Dat zorgt voor ethische dilemma's
en juridische vragen, waarbij het belang van de volksgezondheid (groepsbelang)
en individuele belangen (en rechten, zoals autonomie, vrijheid van godsdienst en
levensovertuiging) op gespannen voet met elkaar kunnen komen staan. Daarnaast
kan. het ook voor komen dat private partijen om verschillende redenen eigen eisen
zullen proberen te stellen op het gebied van vaccinatie en dus wellicht drang gaan
toepassen. Er kunnen dus situaties ontstaan, waarin belangen en waarden
conflicteren. In dat geval moet de overheid tot onderbouwde besluitvorming
kunnen komen.
Adviesaanvraag
Ik vraag de Commissie Ethiek en recht van de Gezondheidsraad een
afwegingskader op te stellen voor het omgaan met ethische dilemma's en
juridische vragen die zich kunnen voordoen bij de COVID-19 vaccinatie.
De adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad is tweeledig vanwege de directe en
een indirecte rol van de overheid:
1)

Wat is het afwegingskader voor besluitvorming door de overheid bij ethische
dilemma's en juridische vragen die samenhangen met het grootschalig
vaccineren?
De overheid heeft tot doel dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren,
zodat er groepsimmuniteit kan worden bereikt en de samenleving wordt
beschermd tegen het coronavirus. Het uitgangspunt hierbij is dat er vanuit de
overheid geen dwang of drang wordt uitgeoefend. Als mensen zich niet willen
vaccineren, kan er dus spanning ontstaan tussen het publieke belang en
individuele belangen, temeer daar de overheid geen (gerechtvaardigde)
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Ik vraag de Commissie Ethiek en recht van de Gezondheidsraad om dit advies
uiterlijk voor 1 februari 2021 aan mij te doen toekomen.
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Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge
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