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1. COVID-19 beleid
1.1. Operationalisering van de COVID-19 vaccinatiestrategie
1.1.1 Versnelling vaccinatiestrategie : optimalisatie reallocatie en efficiënt
stockbeheer vaccins
Dirk Ramaekers licht de fiche toe (op sharepoint).
Minister Vandenbroucke is zeer bezorgd over de grote voorraad vaccins (287.100 dd 13.1.2021)
waarvan momenteel slechts een minderheid is gebruikt. Volgende week worden opnieuw grote
hoeveelheden vaccins geleverd. Al deze cijfers zullen kortelings bekend gemaakt moeten worden,
oa in de parlementen. De onderbenutting van de beschikbare vaccins is bron voor zeer zware
politieke en maatschappelijke kritiek, die volgens hem ook terecht zou zijn. Hij dringt aan om
maximaal te accelereren in het toedienen van alle beschikbare vaccins.
Minister Morreale dringt aan op betere communicatie over de aantallen vaccins die zullen geleverd
worden en de data van de leveringen. Er zijn teveel onjuistheden in de aantallen, de informatie
werd vernomen in de pers, … Zonder deze informatie kan niet adequaat gepland of
gecommuniceerd worden. Zij vraagt de levertermijnen (door Medista) van de vaccins naar de
ziekenhuisapotheken of de woonzorgcentra in te korten tot enkele dagen.
Minister Maron beklemtoont dat in Brussel het maximale wordt gedaan om zo snel als mogelijk te
vaccineren. De vaccinatie dient wel in veilige omstandigheden te gebeuren. Hiervoor moet secuur
gepland worden op basis van correcte cijfers. Vaststelling is dat het tempo van de leveringen
telkens wijzigt, wat een planning bemoeilijkt. Vanuit de Brusselse overheden wordt het proces dus
geenszins vertraagd.
Minister Beke wenst eveneens te versnellen waar mogelijk. Om dit te plannen is juiste informatie
noodzakelijk. Op het moment dat duidelijk werd dat het tweede vaccin niet in voorraad gehouden
diende te worden, is het aantal vaccinaties in Vlaanderen verdubbeld. Er zijn bevragingen nodig
om de aantallen personeelsleden in de woonzorgcentra te kennen, die zich wensen te laten
vaccineren. Op basis hiervan zullen vanaf volgende week alle personeelsleden in woonzorgcentra
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gevaccineerd kunnen worden. Ook de uitrol van de vaccinatie op niveau van de eerstelijnszones
wordt zoveel als mogelijk versneld. Er is op 12/1 al opdracht gegeven de vaccins naar de
ziekenhuizen te brengen.
Minister Beke is zeer geërgerd over enkele recente communicaties vanuit het Commissariaat. Het
gaat om de mededeling van een lid van de TF dat de groep 18-45-jarigen met onderliggende
aandoeningen zal geprioriteerd worden en de boodschap van UNIZO dat de bedrijfskundige
diensten zullen vaccineren. Geen van beide maatregelen zijn besproken of goedgekeurd in de IMC.
De Minister en zijn diensten worden hierover wel bevraagd. Hij roept op tot éénheid van
communicatie vanuit de TF.
Ook Minister Vandenbroucke betreurt de communicatie over de groep 18-45 jarigen met
onderliggende aandoeningen.
Dirk Ramaekers bevestigt dat geen beslissing is genomen over de groep 18-45 jarigen met
onderliggende aandoeningen. Het advies van de HGR is nog niet beschikbaar; het punt is niet
besproken op de TF. Hij betreurt evenzeer de communicatie hierover en het betrokken lid van de
TF is hierover aangesproken. Wat de rol van bedrijfskundige diensten betreft : dit is één van de
mogelijkheden die onderzocht worden op hun haalbaarheid, net als vele andere. Ook hierover is
nog geen beslissing genomen in de TF.
Het Commissariaat presenteert ter zitting enkele cijfers dd. 10.1.2021.
Minister Vandenbroucke signaleert het probleem van beschikbaarheid van 1ml-spuiten. Oorzaak
hiervan is vertraging in de uitvoering van een Europese aanbesteding. Er dient proactief
geremedieerd te worden, zoniet is er tegen eind januari een tekort, slechts aangevuld midden
maart. De Minister dringt eveneens aan op snellere en betere communicatie over de aantallen
vaccins.
Minister Maron vraagt om maximaal te leren van buitenlandse ervaringen. Dirk Ramaekers
bevestigt dat dit reeds permanent gebeurt binnen de TF.
Xavier De Cuyper geeft aan geen cijfers achter te houden, alles werd en wordt gecommuniceerd.
De WZC en de HUBS kennen alle leveringen tot 15/2/2021. De leveringsplanning door Pfizer wordt
secuur gerealiseerd. De levering van maandag ll. is gebeurd volgens de voorziene planning. Hij
vraagt het Commissariaat verbetervoorstellen te doen voor de communicatieflow.
Het tekort aan 1ml spuiten zal geenszins de uitrol van de vaccinatie verhinderen. Het wordt enkel
moeilijker om 6 ipv 5 doses uit eenzelfde flacon te halen. Hij wijst erop dat Pfizer/BioNTech de prijs
van de bijkomende bestellingen wenst te onderhandelen indien 6 doses uit de flacons gehaald
worden. De prijs van de vaccins is immers verrekend op basis van aantal doses (initieel berekend
op 5 doses). In elk geval wordt de prijs van de reeds geleverde vaccins niet heronderhandeld.
Minister Morreale vraagt om de levertermijnen vanuit de HUBS aan de ziekenhuisapotheken of de
woonzorgcentra in te korten tot enkele dagen. Dit is ook belangrijk voor de vaccinaties op niveau
van de eerstelijn.
3

Dirk Ramaekers geeft aan dat de gesprekken over de afspraken mbt de leveringen tussen de
ziekenhuizen en de eerstelijn nog lopen. Er moet ook voldoende initiatief gelaten worden aan het
terrein, dat de lokale mogelijkheden het beste kent.
Minister Marron dringt aan op inclusie van mensen zonder papieren in de vaccinatie. De andere
Ministers sluiten zich hierbij aan.
CONCLUSIE EN BELISSINGEN
1.
2.
3.

De IMC keurt de fiche goed.
Het Commissariaat optimaliseert verder de communicatie over de cijfers, m.i.v. naar de
ministeriële kabinetten.
De taskforce geeft bijzondere aandacht aan de inclusie van mensen zonder papieren in de
vaccinatie.

1.1.2. Werkgroep financiering van de vaccinatiestrategie’ : voorstel
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
4.

De IMC keurt het voorstel goed. Minister Vandenbroucke zal het interfederaal korps van de
Inspectie van Financien officieel vragen om binnen de 48u een advies af te leveren.

1.1.3. Disclosure bepalingen inzake aankoopcontracten COVID-19 vaccins : informatie
Minister Morreale wenst informatie over de engagementen van Pfizer naar België : de aantallen en
de planning van de leveringen.
Minister Marron wenst informatie over de prijs, de hoeveelheid vaccins, de planning van de
leveringen en de gebruikswijze van de vaccins. Hij bevestigt het respect van vertrouwelijkheid.
Het FAGG zal de informatie aanleveren in samenspraak met de juristen van het FAGG. Indien een
Minister alsnog over een contract wenst te beschikken, of een onderdeel ervan, dient hiervoor het
FAGG aangeschreven te worden.
Minister Vandenbroucke vraagt de juridische analyse over de disclosure van de contracten
eveneens te bekijken op basis van het advies van de Commissie voor de toegang tot
bestuursdocumenten. Dit advies stelt dat enkele delen van de overeenkomst openbaar dienen
gemaakt te worden.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
5. Het FAGG levert de gevraagde info aan de betrokken Ministers.
6. Het FAGG maakt een juridische analyse rekening houdend met het advies van de Commissie
voor de toegang tot bestuursdocumenten.
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1.1.4. Governance aspecten taskforce
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
7. De IMC keurt de fiche goed.
8. Het Commissariaat zal Prof. Englert bedanken voor het geleverde werk in naam van de IMC.

1.2.

Testing en tracing

1.2.1. Update IFC : informatie en 1.2.2 Optimalisatie handhaving quarantaine en
isolatie
Karine Moykens geeft een presentatie aan de hand van een powerpoint (beschikbaar op
sharepoint).
Minister Morreale betreurt de vele buitenlandse reizen van Belgische inwoners. Ook in het licht
van de aankomende vakantie moet worden nagedacht over bepaalde groepen die, omwille van hun
professionele activiteiten, na hun buitenlandse reis niet in quarantaine zouden moeten gaan. Men
moet waken over het niet-discrimineren van bepaalde groepen. Daarnaast vraagt zij een sociale
kostenanalyse van deze buitenlandse, niet-professionele, reizen, bijvoorbeeld op het vlak van
contacttracing, terugbetaalde testen, edm.
Minister Vandenbroucke deelt de analyse en de vragen van Minister Morreale. Minister
Vandenbroucke is al geruime tijd voorstander om de landsgrenzen te sluiten, maar dit lijkt niet
mogelijk omwille van politieke en grote praktische redenen. Niettemin is de regel dat personen,
ongeacht hun beroep, die terugkeren van het buitenland na een niet-professionele reis geen
uitzonderingen krijgen op de quarantaine regel. Minister Vandenbroucke is van mening dat de
cijfers van de positiviteitsratio’s van terugkerende reizigers publiek zullen gemaakt moeten worden.
Dit zal leiden tot een publiek debat met een focus op de cijfers van terugkeerders uit Polen, VK,
Ierland en Marroko. Hij vraagt aan het Commissariaat om de rol van de bedrijfsgeneeskundige
diensten te bekijken in bedrijven waar vele medewerkers afreizen naar bepaalde landen en
terugkeren met hoge besmettingscijfers. Voor Minister Vandenbroucke is het doel van de
Coronalert-app niet gehaald, vermits te weinig mensen deze installeren en desgevallend hun
positief COVID-19 resultaat ingeven. Hij vraagt het IFC een nota op te stellen ifv een debat op de
volgende IMC.
Karine Moykens wijst op volgende elementen :
-

-

na reizen naar het VK en Ierland, met een verblijf van minder dan 48 uur, dient geen PLF te
worden ingevuld en is er geen verplichting tot quarantaine. Nochtans is dit PLF essentieel
om informatie te krijgen over het gedrag, en desgevallend over te gaan tot testing, tracing
en quarantaine.
Voor terugkeer na een professionele reis naar VK en Ierland
In de komende dagen start ook in Brussel het pilootproject (cf. Antwerpen ism UZA) voor
snellere identificatie van de VK variant (met name in geval van COVID-19 positieve test met
hoge virale lading en S-GEN-dropout). De contacten hierrond zijn genomen.
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-

-

Het MB dd 12/1/2020 dient te worden aangevuld met verplichting tot controle over PLF
formulier en/of COVID-19 negatieve test, door treinmaatschappijen bij het opstappen van
de reizigers.
De PLF score kan voor de terugkeerders uit VK en Ierland worden teruggebracht van 250
naar 0.
Het IFC heeft reeds verschillende maatregelen genomen voor een efficiënter gebruik van
de app. Zij bereidt een nota voor aan de préparatoire van 18/1.

Minister Vandenbroucke deelt mee dat de besprekingen ifv aanpassing MB mbt de
treinmaatschappijen reeds lopen.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
9. De IMC gaat akkoord om de “48u-regel” voor terugkeerders uit VK en Ierland af te schaffen.
Minister Vandenbroucke neemt contact met de Eerste Minister en de Minister van Binnenlandse
Zaken ifv de aanpassing van het MB.
10. De IMC gaat akkoord om de grenswaarde van 250 punten in het PLF formulier voor personen
die aankomen in België uit VK of Ierland terug te brengen naar 0.

1.2.3. Aanpassing van de teststrategie : goedkeuring
Minister Beke heeft enkele bezorgheden over de voorgestelde aanpassing :
-

Wat is de interferentie met de uitrol van de strategie mbt sneltesten ? Deze strategie is
goedgekeurd door de TF testing en de RAG.
Wat is de impact op de workforce aan vaccinatoren (medici en paramedici) ?

Minister Vandenbroucke steunt een analyse van deze vragen, dat samen moet bekeken worden
met de communicatie.
Het Commissariaat benadrukt dat de testcapaciteit momenteel onderbenut is.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
11. De fiche wordt niet goedgekeurd. Het Commissariaat zal - in samenwerking met de Taskforces
testing en vaccinatie - antwoorden formuleren op de gestelde vragen, waarna een E-IMC kan
gestart worden rond dit dossier.

1.2.4. Voorstellen comité primary and outpatient care surge capacity betreffende
eventuele testing zonder medisch voorschrift : informatie
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
12. De IMC keurt de fiche goed.

2.

PV’s IMC – goedkeuring per email

Geen opmerkingen op de procedure.
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3.

Varia

Geen

4.

Communicatie

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
13. Het Commissariaat stelt een voorstel van communicatie op naar de betrokken sectoren voor
wat betreft de vaccinatie. Na verspreiding van deze communicatie wordt een IMC-persbericht
verspreid.

5.

Volgende vergadering : 20/1/2021 (te bevestigen)
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