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Geachte Heer Minister,  
 
We verwijzen naar het schrijven van het Bureau Hoge Raad Artsen d.d. 23 augustus 2021. 
 
Er werd U een ontwerp-advies overgemaakt over verplichte vaccinatie van 
gezondheidszorgbeoefenaars tegen SARS-CoV-2. 
 
De Hoge Raad Artsen heeft op 14 oktober 2021 het ontwerp goedgekeurd en volgend 
advies uitgebracht. 

De Hoge Raad van Artsen nam kennis van het gemeenschappelijk advies van 19 juli 2021 
van de Académie royale de Médecine de Belgique en de Koninklijke Academie voor 
Geneeskunde van België over 'de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel tegen SARS-
CoV-2'. 
 
De Hoge Raad bevestigt het belang van de vaccinatie van de bevolking in het algemeen en 
van de gezondheidszorgbeoefenaars in het bijzonder en brengt volgend advies uit in 
toepassing van artikel 5, § 4, 3° van het KB van 21 april 1983 1. 

De Hoge Raad onderschrijft de argumenten van beide Academies voor Geneeskunde ten 
gunste van een verplichte vaccinatie voor de gezondheidszorgbeoefenaars2. Vaccinatie is 
een absoluut noodzakelijke maatregel om de veiligheid van soms kwetsbare patiënten te 
garanderen, medewerkers te beschermen en de continuïteit van de gezondheidszorg te 
waarborgen. 

 

 
1  KB van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van 

huisartsen, BS 27 april 1983.  
A.R. du 21 avril 1983 fixant les modalités de l’agrément des médecins spécialistes et des médecins 
généralistes, MB 27 avril 1983. 

2  Er kan terecht een vergelijking worden gemaakt met de vaccinatie tegen hepatitis B die is voorzien in artikel 
VII.1-55 (en bijlage VII.1-6) van de Codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk; het is echter 
duidelijk dat de vaccinatie voor alle gezondheidszorgbeoefenaars (zelfstandigen en loontrekkenden) moet 
gelden. 
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De motivatiecampagnes die de regering reeds heeft gestart, blijven complementair aan de 
wenselijke invoering van een vaccinatieverplichting rekening houdend met volgende 
elementen: 
 
 

- De fysieke integriteit van een persoon valt onder het begrip 'persoonlĳke levenssfeer' dat 
wordt beschermd door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 
Dit recht is niet absoluut en volgens artikel 8, § 2 kunnen proportionele beperkingen worden 
opgelegd die bij wet zijn voorzien en noodzakelijk zijn (o.a. voor de bescherming van de 
gezondheid)3. Beperkingen op de vrijheid om keuzes te maken over het eigen lichaam 
vormen een belangrijke inmenging en vereisen een uitgebreide verantwoording. 
Het vermijden van risico’s voor patiënten motiveerde reeds eerder de verplichte vaccinatie 
tegen hepatitis B (zie voetnoot 3). 
 

- Mogelijke uitzonderingen en eventuele beroepsmogelijkheden zullen moeten voorzien 
worden. De eventuele maatregelen en gevolgen voor gezondheidszorgprofessionals die 
zich niet laten vaccineren, mogen niet overdreven zijn en moeten op voorhand gekend zijn. 
 

- Internationale wetenschappelijke uitwisseling over de te nemen maatregelen en de 
modaliteiten ervan kan leerzaam en motiverend zijn. 
 

- Sinds begin 2020 hebben de gezondheidszorgbeoefenaars blijk gegeven van een groot 
altruïsme, zelfs in moeilijke omstandigheden toen de beschermingsmiddelen minder 
'hermetisch' waren dan vandaag.  
Een initiatief voor verplichte vaccinatie moet bijgevolg in samenwerking met de 
gezondheidszorgbeoefenaars worden voorbereid. Dit samen met een geactualiseerde 
informatie over de werkzaamheid van de beschikbare vaccins in een context van 
aanwezigheid van varianten van het virus en over hun mogelijke bijwerkingen. 
 
Een initiatief tot harmonisatie binnen de Raad van Ministers voor Volksgezondheid van de 
E.U. lijkt nuttig. Zo kan vermelden worden dat de vrijheid van verkeer voor 
gezondheidsprofessionals gestoord wordt door een verschillende reglementaire aanpak 
van de Lidstaten. 

 

 

 

 

 

 
3  Cf. arrest van 8 april 2021 van de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 

verzoekschrift nr. 47621/13 en 5 andere). 
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De Hoge Raad hoopt dat met dit advies ten gunste van de verplichte vaccinatie bij 
gezondheidszorgprofessionals, een bijdrage kan worden geleverd aan de voorbereiding en 
de opvolging van de optimalisatie van de vaccinatiegraad bij gezondheidszorgbeoefenaars. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 
 
 
 

dr. Patrick Waterbley 
ondervoorzitter – secretaris 
Hoge Raad van artsen-specialisten en van  huisartsen 
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