14 januari 2021

Persbericht
Inzet testbewijzen coronavirus
vraagt zorgvuldige afweging
Een maatregel waarbij een bewijs van een recente negatieve coronatest wordt gebruikt
om de toegang tot voorzieningen te reguleren, vraagt een zorgvuldige afweging. De
Gezondheidsraad heeft ethische en juridische voorwaarden geformuleerd waaraan een
dergelijke maatregel moet voldoen. Daarbij maakt het uit of het gaat om de inzet van
testbewijzen in bijvoorbeeld het onderwijs, in de zorg, in de werkomgeving of bij sociale
gelegenheden.
Het kabinet verkent in hoeverre de inzet van testbewijzen kan helpen om de verspreiding van
het coronavirus terug te dringen en delen van de samenleving open te stellen. De minister van
VWS heeft aan de Gezondheidsraad gevraagd welke ethische en juridische voorwaarden
daarbij zouden moeten gelden.
Volgens de raad moet de overheid per situatie beoordelen of het gerechtvaardigd is om mensen
te vragen een bewijs te tonen van een negatieve coronatest, als voorwaarde voor toegang tot
een bepaalde voorziening. Testbewijzen kunnen in sommige situaties - zoals een lockdown vrijheden vergroten, en in andere situaties vrijheden beperken. Dat hangt onder meer af van de
maatregelen die op dat moment gelden. De voordelen van de inzet van testbewijzen moeten in
ieder geval opwegen tegen de nadelen. Zo moet de gebruikte test betrouwbaar genoeg zijn en
moeten testbewijzen de minst ingrijpende maatregel zijn om het beoogde doel te bereiken. Een
belangrijke rol speelt daarbij wat de maatregel betekent voor de privacy, de integriteit van het
lichaam en bewegingsvrijheid van mensen.
Relevant is verder bij welke voorziening de toegang gereguleerd wordt met een testbewijs. Zo
zijn er publieke plaatsen waartoe de toegang nooit ontzegd mag worden, zoals het stemlokaal.
Per situatie moet bezien worden of een maatregel gerechtvaardigd is. Ook is regelmatig
evaluatie nodig, omdat de omstandigheden steeds veranderen. Dat betekent dat de inzet van
testbewijzen op het ene moment wel en op een later moment niet meer gerechtvaardigd kan
zijn.

De publicatie Testbewijzen voor SARS-CoV-2: ethische en juridische voorwaarden (nr.
2021/02) is te downloaden van www.gezondheidsraad.nl.
Voor vragen k unt u contact opnemen met Gerard van Roon, tel. 06 117 97 052, e-mail:
communicatie@gr.nl.
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