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1. Procedure
De basis van het verzoekschrift is een onlinepetitie van 18.178 handtekeningen.
Het verzoekschrift tegen verplichte COVID-19-vaccinatie werd ingediend op 15
december 2021 (verzoekschrift nr. 13 (2021-22)). De verzoeker gaf de volgende
titel aan haar verzoekschrift: ‘Geen verplichte vaccinatie tegen COVID-19’.
Het verzoekschrift werd ontvankelijk verklaard op 22 december 2021 en voor verdere behandeling verwezen naar de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,
Gezin en Armoedebestrijding.
De commissie besprak het verzoekschrift een eerste maal op 25 januari 2022 en
besliste Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebestrijding, om uitleg te vragen over dit verzoekschrift.
Op 29 maart 2022 werd het verzoekschrift opnieuw toegevoegd aan de agenda
van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.
De commissie had inmiddels van minister Beke een antwoord ontvangen op dit
verzoekschrift.
2. Inhoud
De verzoeker vraagt het behoud van de keuzevrijheid om zich te laten vaccineren
tegen COVID-19, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Bovendien vraagt
ze dat er geen enkele druk wordt uitgeoefend op de bevolking om zich te laten
vaccineren en dat op geen enkele manier niet-gevaccineerde personen worden
gediscrimineerd tegenover gevaccineerde personen. De verplichte vaccinatie van
zorgpersoneel houdt broodroof en beroepsverbod in voor hen die niet gevaccineerd
willen worden.
Het zijn vooral de vele doorbraakinfecties bij gevaccineerden die leiden tot een
toename van het aantal besmettingen, aldus de verzoeker die verwijst naar het
wekelijkse epidemiologische bulletin van Sciensano van 17 november 2022. Het
zorgpersoneel, de jongeren en de kinderen legt men ten onrechte een schuldcomplex op. Ze verwijst naar twee studies die aantonen dat de bescherming van
gevaccineerden afneemt terwijl precies het omgekeerde wordt vastgesteld bij de
niet-gevaccineerde bevolking. Dit toont volgens de verzoekster aan dat niet-vaccingeremedieerde immuniteit maar wel natuurlijke immuniteit het best beschermt
tegen ziekte en infectie.
Bovendien vraagt de verzoekster om de vele bijwerkingen van de vaccins, die nog
in de experimentele fase zitten, goed in kaart te brengen en te onderzoeken voordat men doorgaat met vaccineren. Er is een eerlijke informatiecampagne nodig om
de bevolking correct te informeren over de werking en de gevaren van de vaccins,
zodat mensen een weloverwogen, vrije en veilige keuze kunnen maken. De ondertekenaars van de onlinepetitie vraag om gehoord te worden.
De verzoekster diende samen met het verzoekschrift een lijst in met 18.178 namen
van ondertekenaars van de onlinepetitie. Het Vlaams Parlement beschikt over
naam, voornaam en woonplaats. Omdat het niet over authentieke handtekeningen
gaat, worden ze niet automatisch gehoord. De commissie kan evenwel beslissen
de eerste indiener te horen.
3. Bespreking
Jeremie Vaneeckhout kan zich scharen achter het antwoord van de minister.
Wel vindt hij het, gezien het grote aantal mensen dat deze oproep blijkbaar wil
ondersteunen, belangrijk dat de commissie ook voor dit debat openstaat. Over de
Vlaams Parlement

1222 (2021-2022) – Nr. 1

5

vaccinatieverplichting is er in het verleden al een ruim debat geweest, ook in het
federale parlement, aangezien daar het grootste deel van de bevoegdheid ligt. De
verantwoordelijkheid voor het CST (Covid Safe Ticket) of een vaccinatiepas berust
echter wel bij het Vlaams Parlement. Daarom is het belangrijk dat het debat ook in
dit parlement wordt gevoerd.
Er is de evaluatie van het CST geweest. De Groenfractie bekijkt dit genuanceerd.
Er is een verschil tussen geloven dat vaccinatie een goede zaak is en dat men daar
maximaal voor moet gaan enerzijds en mensen daartoe verplichten anderzijds.
Het antwoord van de minister volstaat op dit moment echter. Wel zou de spreker
in dat antwoord nog de correctie aanbrengen, zij het dat dat niet fundamenteel is,
dat het CST en de niet-directe vaccinatieverplichting wel Vlaamse bevoegdheden
zijn. Verder begrijpt hij dat de trajecten met betrekking tot de vaccinatie van het
zorgpersoneel blijven lopen. Iedereen ziet echter ook wel in dat de huidige situatie
anders is dan die van enkele maanden geleden. De fractie benadrukt ten slotte
nogmaals haar overtuiging dat vaccinaties veilig en belangrijk zijn.
Elke Sleurs sluit zich in naam van de N-VA-fractie eveneens aan bij het duidelijke
en evenwichtige antwoord van de minister, maar ook bij wat de vorige spreker
zei. Ze vindt het belangrijk dat het parlement de bezorgdheden van de burgers
meeneemt. Het heeft dit verzoekschrift wel degelijk naar waarde geschat. De
besprekingen zijn echter gevoerd in de diverse gremia, zowel over het CST als over
de vaccinatieverplichting, algemeen of voor het zorgpersoneel.
Maaike De Rudder spreekt namens de CD&V-fractie haar steun uit voor het antwoord van de minister. Over de vaccinatieverplichting is genoeg gedebatteerd in
de plenaire vergadering. Dat debat hoeft hier niet opnieuw te worden gevoerd.
Natuurlijk is de fractie niet doof voor verzoekschriften. Er moet worden geprobeerd
daar een goed antwoord op te geven. Het antwoord van de minister is echter uitgebreid genoeg om te worden doorgegeven.
4. Conclusie
De aanwezige leden stemmen in met het voorstel van de commissievoorzitter om
het antwoord van de Vlaamse Regering samen met het verslag van de bespreking
ervan aan de indiener van het verzoekschrift te bezorgen.
Stefaan SINTOBIN,
voorzitter
Jeremie VANEECKHOUT,
verslaggever
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BIJLAGE:
Antwoord van minister Wouter Beke op het verzoekschrift
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