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Betreft: Raad van Europa en vaccin tegen COVID-19

Op 8 oktober 2021 verklaarde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Commissie, het volgende: 
“Onze Verdragen laten [...] geen twijfel bestaan. [...] EU-recht heeft voorrang op nationaal recht, óók 
op bepalingen uit de grondwet1”. Sinds einde 2019 onderhandelt de Europese Unie met de Raad van 
Europa over de toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag voor de rechten van de mens2.

Op 27 januari 2021 heeft de Raad van Europa een resolutie aangenomen over de vaccins tegen 
COVID-19. Daarin dringt de Parlementaire Vergadering er bij de lidstaten en de Europese Unie op 
aan te waarborgen dat de burgers ervan op de hoogte zijn dat vaccinatie NIET verplicht is en ervoor 
te zorgen dat niemand politieke, sociale of andere vormen van druk ondervindt om zich te laten 
vaccineren indien een persoon dit zelf niet wilt, alsook erover te waken dat niemand wordt 
gediscrimineerd vanwege het feit dat hij of zij niet is gevaccineerd, vanwege potentiële 
gezondheidsrisico’s of vanwege het feit dat een persoon zich niet wil laten vaccineren3.

1. Op welke manier heeft de Europese Unie uitvoering gegeven aan deze resolutie?

2. Is deze resolutie in strijd met de invoering van een vaccinatieplicht voor ambtenaren van de 
Europese Unie?

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/statement_21_5163
2 De werkzaamheden van de Raad van Europa spitsen zich in essentie toe op de bevordering van de 

mensenrechten en toezicht op de eerbiediging van deze rechten in de landen die lid zijn van deze instelling. 
https://www.coe.int/en/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/accession-of-the-european-union-to-
the-european-convention-on-human-rights

3 Resolutie 2361 (2021), https://pace.coe.int/en/files/29004/html; punt 7.3.1. “ensure that citizens are informed 
that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be 
vaccinated if they do not wish to do so;” punt 7.3.2. “ensure that no one is discriminated against for not having 
been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;”


