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Het FIRM op de hoorzitting over vaccinatieplicht

Covid-19 en mensenrechten
Het coronavirus en de beperkingen die het met zich meebracht, zorgen voor heel wat

uitdagingen op vlak van mensenrechten. Het FIRM boog zich over de pandemiewet, een
eventuele vaccinatieplicht en het Covid Safe Ticket (CST). Begin februari waren we te gast op

de hoorzitting van de Commissie Gezondheid in De Kamer, waar we een geüpdatet advies over
vaccinatieplicht voorstelden. Naar aanleiding hiervan verscheen er ook een interview met onze

directeur Martien Schotsmans in La Libre Belgique.

Meer over Covid en mensenrechten

Belgisch rapport VN-
mensenrechtencomité
België heeft deze maand een kort
tussentijds rapport voor het VN-
mensenrechtencomité gepubliceerd. Dit
comité gaat na of landen het Internationaal

Recht op toegang tot internet
Online afspraken vastleggen, verplicht van
thuis uit les volgen,… Toegang tot internet
is een belangrijke voorwaarde geworden
om deel te nemen aan heel wat aspecten
van het dagelijkse leven.
 

https://federaalinstituutmensenrechten.be/publicaties/vaccinatieplicht-en-mensenrechten
https://www.lalibre.be/belgique/societe/2022/02/04/une-obligation-vaccinale-peut-se-justifier-dans-un-contexte-de-crise-sanitaire-a-condition-que-cela-soit-necessaire-pour-proteger-la-sante-publique-F236D7A3PRCFBPLPIYHEH4HKJU/
https://federaalinstituutmensenrechten.be/uw-rechten/thema-s/covid


Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten respecteren.
 
Drie grote aandachtspunten in het rapport
van België zijn:

de oprichting van het FIRM
de repatriëring van kinderen van
Belgische strijders in het buitenland
de opsluiting van migranten

Nu krijgen mensenrechteninstanties zoals
het FIRM de kans om een antwoord te
bieden op dit officiële rapport. Het
mensenrechtencomité doet daarna
aanbevelingen aan België om de situatie
op het vlak van mensenrechten te
verbeteren.

Lees het rapport (in het Frans)

In een nieuw advies geeft het FIRM aan dat
een recht op internet kan bijdragen tot de
versterking van de strijd tegen de digitale
kloof en dus ook tegen
bestaansonzekerheid en armoede.

Meer nieuws

In tegenstelling tot bijna alle EU-landen heeft België geen uitdrukkelijk verbod op alle 
vormen van geweld tegen kinderen, waaronder het zogenaamd gangbaar 
opvoedkundig geweld (ZGOG). Het FIRM schreef een advies over twee wetsvoorstellen 
die momenteel voorliggen.

 

Niet-betaalde stages buiten het kader van een opleiding zijn in strijd met het recht op 
een billijke verloning. Volgens het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft België 
het Europees Sociaal Handvest geschonden doordat zijn arbeidsinspectie onvoldoende 
optreedt tegen zulke praktijken.

 

De Kamer stemde deze maand in met het Verdrag van Faro over cultureel erfgoed. Dit
betekent dat genieten van cultureel erfgoed en bijdragen tot de verrijking hiervan
binnenkort officieel een mensenrecht wordt in België.

 

Volg ons op sociale media

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fBEL%2fFCO%2f6&Lang=en
https://federaalinstituutmensenrechten.be/publicaties/het-recht-op-internet-en-netneutraliteit
https://federaalinstituutmensenrechten.be/publicaties/een-verbod-op-zogenaamd-gangbaar-opvoedkundig-geweld
https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22sort%22:%5B%22ESCPublicationDate%20Descending%22%5D,%22ESCDcIdentifier%22:%5B%22cc-150-2017-dmerits-en%22%5D}
https://rm.coe.int/1680083748
https://twitter.com/FIRM_IFDH
https://www.linkedin.com/company/firm-ifdh
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