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Het Vlaams Parlement,
−

gehoord de interpellatie van Stefaan Sintobin;

−

gehoord het antwoord van minister Wouter Beke;

−

overwegende dat:
1° de vaccinatiegraad in Vlaanderen erg hoog is: 91,47 procent van de personen tussen 18 en 64 jaar is tegen het coronavirus gevaccineerd; bij de
kwetsbaardere 65-plussers gaat het zelfs om 95,96 procent;
2° maar een beperkt deel van de volwassen bevolking er bijgevolg voor heeft
gekozen om zich niet te laten vaccineren tegen het coronavirus, onder
meer door een gebrek aan vertrouwen in het vaccin of op basis van het
geloof dat de natuurlijke immuniteit voldoende bescherming biedt;
3° er in het federale parlement een debat over de verplichte vaccinatie
plaatsvindt op aandringen van federaal minister van Volksgezondheid
Frank Vandenbroucke;
4° de Vlaamse minister van Volksgezondheid Wouter Beke in de Commissie
voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding heeft gesteld
dat hij naar een verplichting neigde;
5° de invoering van een vaccinatieplicht dreigt gekoppeld te worden aan fikse
boetes en een uitsluiting uit het sociale leven, waaronder de horeca, cultuur- en sportevenementen enzovoort, van mensen van wie de vaccinaties
niet helemaal up-to-date zijn;
6° dergelijke sancties dreigen neer te komen op een discriminatie en inperking van de fundamentele rechten van het ongevaccineerde of niet volledig
gevaccineerde deel van de bevolking;
7° de gezondheidswinsten als gevolg van een verplichte vaccinatie beperkt
zullen zijn, gezien de al erg hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen bij de
volwassen bevolking;
8° het allerminst waarschijnlijk is dat de vaccinatieplicht een oplossing zal
bieden voor het overwinnen van de coronapandemie;
9° veel eerdere uitspaken over het succes van vaccinatie achteraf herroepen
of minstens genuanceerd moesten worden, zoals de bewering dat wie gevaccineerd is, niet langer besmettelijk zou zijn, dat de vaccinatie van 70
procent van de bevolking groepsimmuniteit zou opleveren of dat een zogenaamde boosterprik niet nodig zou zijn;
10° de evolutie van het coronavirus naar minder gevaarlijke varianten – zoals
de omikronvariant – en nieuwe medicatie een vaccinatieplicht mogelijk
zelfs nutteloos maken;
11° een beleid waarbij een vaccinatieplicht wordt ingevoerd van niet-gevaccineerde medeburgers, nog meer dan nu het geval is, zondebokken maakt,
al dan niet bewust om de aandacht af te leiden van het eigen falen;
12° een verplichte vaccinatie de polarisatie en tweedeling in de samenleving,
die nu al onmiskenbaar is, alleen nog dreigt te doen toenemen;
13° het allerminst zeker is dat er een democratisch draagvlak is voor een verplichte vaccinatie, en ook heel wat mensen die wel gevaccineerd zijn, tegenstander zijn van een vaccinatiedwang en de bijbehorende aantasting
van fundamentele rechten van medeburgers die niet of niet volledig gevaccineerd zijn;
14° om al die reden de vaccinatiedwang allerminst een maatregel is die in
verhouding staat tot het beoogde doel, namelijk de bevolking beschermen
in de huidige pandemie;

V l a am s P ar l e m e n t

—

1011 Brussel

—

02 552 11 11

—

w w w .v l aa m s p ar l e m e n t.b e

1097 (2021-2022) – Nr. 1
−

3

vraagt aan de Vlaamse Regering om:
1° de Federale Regering op te roepen om geen enkel initiatief te nemen dat
de keuzevrijheid van mensen om een vaccin te nemen uitholt en om zeker
geen verplichte vaccinatie op te leggen;
2° op geen enkele manier medewerking te verlenen of uitvoering te geven
aan de realisatie van een vaccinatieplicht;
3° te bevestigen dat de vrije keuze om zich al dan niet te vaccineren gehandhaafd zal blijven;
4° niet met dwangmaatregelen, maar met rationele argumenten een vrijwillige verhoging van de vaccinatiegraad na te streven;
5° de energie die besteed zou worden aan de voorbereiding en uitwerking van
de vaccinatiedwang, te besteden aan maatregelen die een échte bijdrage
kunnen leveren aan de pogingen om te pandemie te beheersen.
Stefaan SINTOBIN
Suzy WOUTERS
Immanuel DE REUSE
Chris JANSSENS

Vlaams Parlement

