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Wie ben ik?



Mensenrechten: algemeen

Mensenrechten en COVID-19: 
drie axioma’s

Mensenrechten en COVID-19 
in België: drie stellingen

Conclusies

Wat kom ik vertellen?



Mensenrechten: algemeen

Wat zijn mensenrechten en hoe 
functioneren ze?



Wat zijn mensenrechten?

Alle menselijke 
wezens worden 
vrij en gelijk in 
waardigheid en 

in rechten 
geboren. 

Artikel 1 Universele 
Verklaring van de 

Rechten van de Mens

Doel 1:

Onze
fundamentele

belangen
beschermen

Doel 2:

Aan onze
basisnoden

voldoen

Bron afbeeldingen: Raad van Europa



Bronnen foto’s: Europees Parlement; Verenigde Naties
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Hoe worden mensenrechten gewaarborgd?

❖ Mag (of moet) de staat vaccinatie
tegen COVID-19 verplicht maken?

❖ Mag een privaat ziekenhuis een niet-
gevaccineerde verpleger ontslaan?

❖ Mag een andere burger mij
verhinderen om boodschappen tegen
vaccins te verkondigen?

❖ Moet de politie mij beschermen
wanneer een burger mij aanvalt door 
mijn standpunten tegen vaccins?

❖ Mag (of moet) Twitter mijn tweets 
tegen vaccins verwijderen?

Overwegende, dat het 
van het grootste belang 
is, dat de rechten van 
de mens beschermd 

worden door de 
suprematie van het 

recht, opdat de mens 
niet gedwongen wordt 
om in laatste instantie 

zijn toevlucht te nemen 
tot opstand tegen 

tirannie en 
onderdrukking

Preambule UVRM

D.m.v. juridische verplichtingen van 
de staat



Welke verplichtingen hebben staten?

Eerbiedigen Beschermen Vervullen

Negatieve verplichting Positieve verplichtingen

Iedere Staat die partij is bij dit Verdrag 

verbindt zich de in dit Verdrag erkende 
rechten te eerbiedigen en deze aan 

een ieder die […] aan zijn rechtsmacht 

is onderworpen te verzekeren, zonder 
onderscheid van welke aard ook 

Artikel 1 IVBPR

Iedere Staat die partij is bij dit Verdrag 

verbindt zich maatregelen te nemen […] 

met volledige gebruikmaking van de hem 
ter beschikking staande hulpbronnen 

[om] tot een algehele verwezenlijking

van de in dit Verdrag erkende rechten te 
komen

Artikel 1 IVESCR



Mensenrechten

Algemeen belang

Mensenrechten versus wat?

Mensenrechten

Mensenrechten



De COVID-19 crisis: ook een 
mensenrechtencrisis?

Overzicht aan de hand van 3 axioma’s



Bron data: Wereldgezondheidsorganisatie Bron foto: onbekend



Mensenrechten

Algemeen belang

Wat maakt COVID-19 crisis zo complex?

Mensenrechten

Mensenrechten
❑ Iedereen
❑ Simultaan
❑ Langdurig



ESC rechten

• Recht op gezondheid

• Recht op veilige en
gezonde
werkomstandigheden

• Recht op onderwijs

• Recht op cultuur

• Recht op een adequate 
levensstandaard

• Etc.

BP rechten

• Recht op leven

• Vrijheid van 
verplaatsing

• Vrijheid van persoon

• Recht op vreedzam
vergaderen

• Recht op privéleven en
familieleven

• Etc.

Axioma 1: mensenrechten zijn onderling afhankelijk
en ondeelbaar



❑ Avondklok
❑ Sluiting scholen
❑ Contact-tracing
❑ Mondmaskerplicht
❑ Schorsing culturele

activiteiten
❑ Etc

Alle ‘de curve 
ombuigen’ 

maatregelen = 
idem als onder
‘Eerbiedigen’ (!)

Axioma 2: er zijn drie soorten
mensenrechtenverplichtingen

Eerbiedigen Beschermen Vervullen

❑ Voldoende
medisch materiaal
voorzien

❑ Voldoende
ziekenhuisbedden
vrijwaren

❑ Voldoende vaccins
voorzien

❑ Etc
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© Erik Mclean

Axioma 3: de meeste mensenrechten zijn niet
absoluut, maar relatief

Bron: Raad van Europa

Geschikt? 
(mogelijk)

Noodzakelijk? 
(minst beperkend)

Belangenafweging?



Voorlopige conclusie

❑ De COVID-19 crisis heeft een mensenrechtendilemma
veroorzaakt. 

❑ Op massale schaal lijken/leken de mensenrechten van 
iedereen in conflict te treden met elkaar, op hetzelfde

ogenblik en op langdurige basis. Dit is uniek.

❑ Aangezien er geen hiërarchie bestaat tussen
mensenrechten of tussen verschillende

mensenrechtenverplichtingen, zijn/waren geen
eenvoudige oplossingen voorhanden.

❑ Staten moe(s)ten moeilijke afwegingen maken tussen
het recht op leven en het recht op gezondheid, aan de 
ene kant, en een reeks andere mensenrechten, aan de 

andere kant.

❑ Vraag: Hoe ver kunnen of moeten staten gaan in het 
beperken van andere mensenrechten om het recht op 

leven en het recht op gezondheid te beschermen? 



De rol van mensenrechten in de 
COVID-19 crisis in België

Korte analyse aan de hand van 3 
stellingen



Stelling 1: De Belgische overheden waren onvoldoende
voorbereid op een pandemie van de schaal van COVID-19. 

Bijgevolg hebben ze (aanvankelijk) gefaald in hun verplichting
om het recht op gezondheid te beschermen. 

Conclusie: De overheid heeft kansen gemist om 
conflicten tussen mensenrechten te vermijden.

Maar liefst 61,3% van alle sterfgevallen [tussen maart en oktober 2020] als 

gevolg van COVID-19 in België, dat zijn 6.467 personen, waren bewoners 
van woonzorgcentra. […] Langdurige structurele tekortkomingen hebben 

bijgedragen tot de impact van de COVID-pandemie op de mensenrechten 

van bewoners van woonzorgcentra. […] COVID-19 houdt specifieke risico’s in 
voor ouderen en meer bepaald bewoners van woonzorgcentra.Hoewel de 

Belgische regeringen op de hoogte waren van dit verhoogde risico, faalden ze 

om snelle en voldoende maatregelen te treffen om bewoners en personeel in 
woonzorgcentra te beschermen.

Amnesty International, Woonzorgcentra in de dode hoek (2020), p. 4.



Stelling 2: Gezien de grote wetenschappelijke
onzekerheid bij aanvang van de pandemie, was een
‘harde lockdown’ gerechtvaardigd om het recht op 

gezondheid te beschermen. 

Conclusie: Het is moeilijk om het juiste evenwicht te
vinden tussen conflicterende mensenrechten.

Maar zodra (meer) betrouwbare wetenschappelijk kennis
beschikbaar was, konden de coronamaatregelen in 

overeenstemming met deze kennis worden aangepast. Vanaf

dan moesten compromissen worden gezocht tussen het recht
op gezondheid en andere mensenrechten. Het was 

onvermijdelijk dat dit aanleiding zou geven tot cycli van 
verstrenging en versoepeling van maatregelen. 



Stelling 3: Waar aanvankelijk maximale inspanningen
werden gedaan om het aantal doden te minimaliseren, 
werd een toegenomen aantal doden na verloop van tijd

(schijnbaar) aanvaardbaar voor zowel de overheid als de 
samenleving.

Conclusie: Het toegenomen dodental is het ‘logische’ 
gevolg van de zoektocht naar nieuwe compromissen
tussen mensenrechten tijdens de COVID-19 crisis. 

Dit was niet enkel het gevolg van desensitatie, maar kan ook
verklaard worden door het feit dat strikte maatregelen die de 
mensenrechten beperken steeds moeilijker te verantwoorden

vallen hoe langer ze in voege blijven. 



Conclusies

Meer weten?



Conclusies

❑ Centrale rol in het bedwingen van een pandemie voor:

❖De verplichting om mensenrechten te vervullen (bv. door 
voldoende beschermende materialen voorzien)

❖De positieve verplichting om de mensenrechten van 
kwetsbare personen extra te beschermen (bv. door 
prioriteit te geven aan kwetsbare ouderen)

Les 1: Overheden moeten preventieve maatregelen nemen in 
‘vredestijd’ om mensenrechtendilemma’s zoveel mogelijk te

vermijden tijdens de volgende pandemie. 

Les 2: Bij de start van de volgende pandemie, moeten
overheden de juiste prioriteiten kiezen om 
mensenrechtendilemma’s te verzachten.



https://mensenrechten.be/shop

Meer weten?


