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Verslag 

 

Leden 

o Wouter Beke, Minister (voorzitter van de IMC) Vlaamse regering 

o Christie Morreale, Minister Waalse regering 

o Frank Vandenbroucke, Minister Federale regering 

o Antonios Antoniadis, Minister Regering van de Duitstalige Gemeenschap 

o Bénédicte Linard, Minister 

o Valérie Glatigny, Minister 

Regering van de Federatie Wallonië-Brussel 

o Alain Maron, Minister  

 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Franse 

Gemeenschapscommissie en Vlaamse 

Gemeenschapscommissie 

 

1. Bijkomende aankoop van Pfizer/BioNTech vaccins COVID-19 

Een fiche over het dossier is beschikbaar op sharepoint en per email.  

 

Minister Maron wijst op volgende elementen :  
- “Het is meer dan ooit noodzakelijk dat we een maximum aantal contractuele elementen hebben 

die verband houden met deze vaccinaankopen; het is ook van essentieel belang dat de algemene 

budgettaire gevolgen van deze beslissing gekend zijn (evenals de budgettaire gevolgen voor de 

deelstaten). 

- Deze beslissing betekent dat België een aanzienlijk overschot aan doses zal hebben, aangezien 

onze verschillende bestellingen in totaal onze behoeften zullen overstijgen;  

Wij vragen dan ook dat er snel een strategie wordt uitgewerkt om dit overschot te beperken, in dit 

in de mate van het mogelijke gezien de reeds door België aangegane verbintenissen.  

Noch financieel, noch ethisch kunnen we te veel "verspilling" toestaan. 

- Deze beslissing houdt ook in dat het overgrote deel van het Pfizer-vaccin in de eerste helft van 

2021 zal worden gebruikt. Dit vaccin heeft een nauwkeurig en veeleisend gebruiksprotocol, terwijl 

andere vaccins a priori eenvoudiger te gebruiken zijn. Bovendien is het een m-RNA-vaccin, zoals 

Moderna, maar dus verschillend van de andere vaccins. Het is ook mogelijk (hoewel dit nog moet 
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worden bevestigd) dat sommige groepen resistenter zijn tegen m-RNA-vaccins dan tegen meer 

"conventionele" vaccins, zoals bekend is bij sommige professionals in de gezondheidszorg. 

Wij zijn dan ook van mening dat er een "mix" moet komen in de beschikbare en gebruikte vaccins, 

met betrekking tot deze elementen. Wij zijn van mening dat we ervoor moeten zorgen dat J&J en 

Astra Zeneca beschikbaar blijven voor gebruik, in ieder geval voor bepaalde doelgroepen en onder 

bepaalde gebruiksomstandigheden.  

We vragen daarom dat de TF Vaccinatie zo snel mogelijk werkt aan een vaccingebruiksplan dat al 

deze elementen zoveel mogelijk integreert en zo snel als mogelijk de precieze prioritaire 

doelgroepen en vaccinatiemodaliteiten (gecentraliseerd/ gedecentraliseerd...) bepaalt voor elk 

vaccin.” 

CONCLUSIE EN BESLISSING 

De IMC keurt de fiche goed.   


