Enkel concert na vaccinatie en niet
meer welkom op de werkvloer of
tegengehouden aan de grens zonder
prik: kan dat zomaar?
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Als het van de Nederlandse Vereniging Poppodia en Festivals afhangt, kan je binnenkort
enkel nog concerttickets kopen als je gevaccineerd bent. Sommige landen denken er dan
weer aan om enkel reizigers toe te laten die een bewijs van vaccinatie kunnen voorleggen.
In Groot-Brittannië gaan er stemmen op om niet-gevaccineerden de toegang tot de
werkvloer te ontzeggen. Kan het ook in ons land zo ver komen? En is het juridisch
afdwingbaar?

Overal ter wereld wordt reikhalzend uitgekeken naar een werkend coronavaccin. Toch lijken
weinig landen hun bewoners ook daadwerkelijk te willen verplichten om zich te laten vaccineren.
Ook in ons land zal er van een verplichting geen sprake zijn. In België blijft enkel het vaccin tegen
polio – of kinderverlamming – een verplichte inenting.
Experts zijn het er in het algemeen ook over eens dat het draagvlak voor een vaccin groter is
wanneer de bevolking zelf die beslissing kan nemen. “Er zijn genoeg studies over gedaan.
Psychologisch zijn mensen meer geneigd om zich te laten vaccineren net wanneer het niet
verplicht is”, weet advocaat gezondheidsrecht en voormalig bestuurder bij ziekenhuisgroep ZNA
Filip Dewallens. “Je moet de mensen wel nudgen of in de goede richting duwen maar niet
verplichten. Het is ook niet gemakkelijk om een vaccin te verplichten. Bij de Mexicaanse griep in
2006 hebben ze daar even over getwijfeld. Om een vaccin te verplichten moet er zekerheid zijn
rond de veiligheid. En wat is veilig? Is een beetje koorts als bijwerking veilig? Dat is
ongedefinieerd. Daar moet de wetenschap zich over buigen.”
Eerst vaccin, dan pas concert?
Voor hoogleraar medisch recht Herman Nys (KULeuven) is er nog het bijkomende probleem dat
je zo’n verplichting niet kan handhaven. “Je kan wel dreigen met geldboetes en je kan de
weigeraars voor de rechter slepen maar daarom kan je nog niet vaccineren. Twee agenten die
iemand in bedwang houden terwijl een arts een spuitje zet, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dan
heeft een verplichting weinig zin. Mensen overtuigen doe je beter via informatiecampagnes.
Zeker hier in België wordt vaccinatie ook goed opgevolgd. Een verplichting is niet nodig.”
Ook in Nederland denken ze er nog niet aan om het vaccin te verplichten. Wel zouden grote
concertorganisatoren de mogelijkheid onderzoeken om enkel mensen mét vaccin op hun
festivalterrein of concertzaal binnen te laten. De Vereniging van Poppodia en Festivals oppert dat
mensen met een bewijs van vaccinatie eerder toegang kunnen krijgen tot allerlei plekken. Het
Amerikaanse Ticketmaster overweegt gelijkaardige stappen. En dat zou volgens Dewallens ook
bij ons perfect kunnen. “Ik zie niet in waarom een organisator dat niet zou kunnen. Het lijkt me
volledig wettelijk om zo’n bepaling op te leggen.”
Nys is minder stellig maar ziet er ook geen graten in. “De context bepaalt of je een bepaalde
groep kan uitsluiten. Als mensen die niet gevaccineerd zijn de toegang ontzegd wordt tot een
concert of tot een bepaald land lijkt me dat perfect wettelijk. Het is in mijn ogen geen discriminatie
omdat die mensen zelf kiezen om geen vaccin te nemen. Daarbij worden ze niet gehinderd in hun
dagelijks leven. Een concert niet kunnen bijwonen is geen inbreuk op de mensenrechten.”
Discriminatie op de werkvloer
Landen zouden in de toekomst ook reizigers kunnen verplichten om gevaccineerd te zijn, net
zoals dat met gele koorts of malaria soms ook al het geval is.
Voor advocaat Tom De Gendt moet er wel een goede argumentering zijn, anders is er wel sprake
van discriminatie. “Als men die toegang van een openbare plek afhankelijk maakt van het al dan
niet gevaccineerd zijn, dan lijkt dit op directe discriminatie. Tenzij men dit kan rechtvaardigen
door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk
zijn.”
Dat wordt voor Nys ook een heel ander verhaal als mensen de toegang tot de werkvloer of de
school ontzegd worden, zoals men in het Verenigd Koninkrijk aan het bekijken is. “Dat kan je dus
niet maken. Dat zou wel in strijd zijn met de mensenrechten.”

