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Persbericht
Legal Hearts vzw vecht Quarantaineregels aan voor Raad van State
Brussel, 13 februari 2022

Legal Hearts vzw heeft vrijdag een verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN)
ingediend bij de Raad van State, tegen de gewijzigde quarantaineregels.
Sinds 10 januari van dit jaar moeten gevaccineerden na een hoogrisicocontact (HRC) niet meer in quarantaine.
Voor niet- of deels1 gevaccineerden blijft een quarantaine van 10 dagen wel verplicht, en dit vanaf 12 jaar2.
Opnieuw voert de Vlaamse overheid regels in waarbij niet (volledig) gevaccineerden manifest gediscrimineerd
worden.

Net zoals het COVID Safe Ticket (dat Legal Hearts ook aanvecht) steunen de nieuwe quarantaineregels op de
aanname dat vaccinatie de verspreiding van COVID-19 voorkomt omdat gevaccineerde personen niet vatbaar
zijn voor infectie en dus ook niet of veel minder bijdragen aan de transmissie van het virus.
Deze aanname is aantoonbaar onjuist, minstens veel te voortvarend, zeker nu we vaststellen dat de Omicron
variant veel besmettelijker is, maar minder ziekmakend.
In een briefadvies van 17 december 2021 stelt het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

In dit stadium zijn er echter geen gegevens die erop wijzen dat vaccinatie doeltreffend is om de
overdracht van het virus te voorkomen, noch dat deze doeltreffendheid – als die al bestaat – ook geldt
tegen de nieuwe OMIKRON-variant waarvan bekend is dat deze de immuniteit die door infectie of
vaccinatie is opgebouwd, omzeilt.
Net als het COVID Safe Ticket dienen de quarantaineregels de facto dus maar één doel: impliciete
vaccinatiedwang.
Vaccinatie is niet verplicht maar wordt via de systematische inperking van grondrechten van niet
gevaccineerden, de facto afgedwongen.
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Deels gevaccineerd : Plus 18 en geen booster.

Een overzicht van de regels vind je op https://www.zorg-en-gezondheid.be/isolatie-en-quarantaine. Deze regels zijn opgenomen in het
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021 tot uitvoering van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het
preventieve gezondheidsbeleid. Het nieuwe onderscheid tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden geldt officieel sinds 4 februari
2022 op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2022 tot wijziging van artikel 2, 3, 4 en 6 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 25 juni 2021 tot uitvoering van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid.

De quarantaineregels betekenen niet alleen een enorme inperking van iemands bewegingsvrijheid (de facto
moet je in huisarrest), op straffe van een geldboete en zelfs gevangenisstraf, voor beroepen die niet kunnen
telewerken, staat een quarantaine gelijk aan géén loon of hoogstens een beperkt vervangingsinkomen.
Quarantaine is immers geen ziekteverlof. Zo worden niet gevaccineerde leerkrachten zonder pardon thuis
gezet zonder loon!3
Helemaal wraakroepend is de situatie van 12- tot 18-jarige scholieren. Ook hier geldt: gevaccineerde
scholieren mogen na een hoogrisico contact gewoon naar school. Niet gevaccineerde scholieren moeten na
elke HRC 10 dagen in quarantaine.
Daarmee gaat de Vlaamse overheid fundamenteel in tegen alle adviezen, die unisono stellen dat minderjarigen
niet verschillend behandeld mogen worden op basis van hun vaccinatiestatus.
In haar advies “Vaccinatie tegen COVID-19 van kinderen van 5-11 jaar in België”, van december 2021
formuleert de Hoge Gezondheidsraad het als volgt:

De toegang van kinderen van 5-11 jaar tot het openbare leven mag niet worden beperkt op
grond van hun vaccinatiestatus (bv. geen uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) tot
deze leeftijdsgroep), zoals eerder door de HGR werd aanbevolen voor kinderen van 12-15
jaar (HGR 9655).
In het advies van 17 december 2021 besluit het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek het:

Het Comité acht het daarom absoluut noodzakelijk dat er geen enkel onderscheid wordt
gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen (geen CST, geen verschil
in toegang tot schoolreizen, in test- en quarantainebeleid enz.), aangezien COVID-19 geen
kinderziekte is met ernstige gevolgen voor andere kinderen (in tegenstelling tot de
ziekten die momenteel zijn opgenomen in het door het ONE en Kind en Gezin aanbevolen
vaccinatieschema).
Waarom gaat de Vlaamse overheid hier dan tegenin? Daarom… Er wordt in geen enkel beleidsdocument ook
maar een begin van motivering gegeven.

Deze discriminatie van niet gevaccineerde personen moet stoppen! Legal Hearts opent met deze procedure
voor de Raad van State een nieuw front. Nu de wetgevende, uitvoerende en vierde macht doof blijft, is onze
hoop gevestigd op de laatste staatsmacht van onze democratie: de rechterlijke macht.

Legal Hearts vzw roept haar sympathisanten op om de juridische strijd te steunen. Dat kan via deze
crowdfunding of rechtstreeks op het rekeningnummer BE19 0019 1402 4612 t.a.v. VZW Legal Hearts.

Voor Legal Hearts vzw,
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onderwijsvlaanderen.be.
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