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4 vragen:

1.Waarom zijn Coronavaccins volgens economen een “publiek
goed”? 

2.Waarom zouden Coronavaccins volgens ethici een “publiek
goed” moeten zijn? 

3.Waarom zouden Coronavaccins een “mondiaal” publiek goed
moeten zijn?

4.Hoe kunnen we er het beste voor zorgen dat dit publieke goed
mondiaal beschikbaar wordt voor iedereen? 

Discussie



1. Waarom zijn Coronavaccins volgens economen een “publiek goed”? 

i. Economen: goederen zijn in de regel “privaat”, bij uitzondering “publiek”

ii. Betekenis privaat goed: de markt coördineert vraag en aanbod → vrijwillig

“rivale” en “uitsluitbare” goederen (bijv. spijkerbroeken of broden)

iii. Betekenis publiek: de staat garandeert voorziening van het goed vanwege “marktfalen” → dwang

“niet-rivale” en “niet-uitsluitbare” goederen (bijv. lantaarnpalen of dijken)
overheidsdwang is efficiënter

iv. De groepsimmuniteit die met Coronavaccins tot stand wordt gebracht is “niet-rivaal” en “niet-
uitsluitbaar”

ANTWOORD: coronavaccins zijn een “publiek goed” omdat overheidsdwang efficiënter is dan 
marktwerking



2. Waarom zouden Coronavaccins volgens ethici een “publiek goed” moeten zijn? 

i. Ethici: efficiëntie is niet het enige morele principe waarom een goed “publiek” zou moeten zijn

ii. Welke goederen “publiek” en welke “privaat zijn is uiteindelijk een politieke keuze
Middelbare school, stadspark, en museum zijn publieke goederen, hoewel ze toch “rivaal” en
“uitsluitbaar” (kunnen) zijn

iii. Politieke besluitvorming zou gebaseerd moeten zijn op verschillende morele principes,
bovenal rechtvaardigheid → ethiek doet er toe!

gelijke vrijheden en rechten, kansengelijkheid, beperkte inkomens- en
vermogensongelijkheid

iv. Publieke goederen: “noodzakelijk” of “optioneel” vanuit oogpunt rechtvaardigheid?
→ Middelbare school? Stadspark? Museum?

v. Bescherming die met Coronavaccins tot stand wordt gebracht is een noodzakelijk publiek goed
vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid.

ANTWOORD: coronavaccins zijn een “publiek goed” omdat rechtvaardigheid noodzaakt tot 
toegankelijkheid voor iedereen (gegarandeerd door de staat). 



3. Waarom zouden Coronavaccins een “mondiaal” publiek goed moeten zijn?

i) “Vaccinnationalisme” steekt overal de kop op
10 rijke landen hebben tot dusver 75% van alle Coronavaccins toegediend, 130 armere landen
hebben überhaupt nog geen vaccin toegediend

ii) Coronavaccins als “nationaal” publiek goed zijn inefficiënt
Groepsimmuniteit in rijk land kan worden ondermijnd door intrede nieuwe Coronamutanten uit
arme landen zonder groepsimmuniteit

iii) Coronavaccins als “nationaal” publiek goed zijn onrechtvaardig
Het land waarin je geboren bent is moreel gezien arbitrair. Het is onrechtvaardig indien je 
toegang tot een Coronavaccin afhankelijk is van het land waarin je geboren bent

iv) “Publieke kwaden” zoals milieuvervuiling of een pandemie overstijgen grenzen
Overheidsdwang op mondiaal niveau ontbreekt, internationale coördinatie en samenwerking is
beperkt

ANTWOORD: coronavaccins zouden een “mondiaal” publiek goed moeten zijn omdat dit zowel 
efficiënter alsook rechtvaardiger is dan een nationale aanpak.



4. Hoe kunnen we er het beste voor zorgen dat dit publieke goed mondiaal beschikbaar 
wordt voor iedereen? 

i) Overheidsdwang op mondiaal niveau is nodig om “publieke kwaden” als milieuvervuiling of 
pandemieën te bestrijden

Vrijblijvende internationale samenwerking en coördinatie is niet genoeg

ii) Internationale samenwerking en coördinatie als “second best”
Covax is een initiatief van de WHO om Coronavaccins in 180 landen beschikbaar te
stellen, maar ambities en middelen zijn veel te beperkt

iii) Een ethisch kader kan helpen om vaccins over efficiënter en rechtvaardiger over alle landen
van de wereld te verdelen

iv) “The Fair Priority Model” van Ezekiel et al. (2020) verschaft zo’n ethisch kader
Drie waarden: “benefiting people and limiting harm”; “prioriteit voor de minst
bevoordeelden”; “equal moral concern”

iv) Meer wetenschappelijke kennis (economen, onderwijskundigen, epidemiologen, artsen,
psychologen, ethici, etc. ) én politieke wil is nodig om “Fair Priority Model” in praktijk te brengen



Discussievragen:

o Vinden jullie het gerechtvaardigd dat landen hun eigen bevolking eerst willen vaccineren
tegen Corona?

o Vinden jullie dat landen hun bevoling mogen verplichten om gevaccineerd te worden,
zoals in Indonesië?

o Vinden jullie dat bedrijven verplicht moeten worden om de productiemethoden van hun
vaccin vrij beschikbaar te stellen?


