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Verslag 

Aanwezig 

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 Regering van de Federatie Wallonië-Brussel 

o Valérie Glatigny, Minister Regering van de Federatie Wallonië-Brussel 

o Alain Maron, Minister  

 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Franse 

Gemeenschapscommissie en Vlaamse 

Gemeenschapscommissie 

 

1. Aankoop van bijkomende dosissen  vaccin Moderna 

Een nota werd overgemaakt aan de IMC-leden. 

 

Minister Beke geeft volgende reactie :  

 

“Vanuit Vlaanderen kunnen wij finaal akkoord gaan met het voorstel maar wij wensen wel volgende 

aandachtspunten te formuleren: 

 

- In het voorstel wordt er te makkelijk van uitgegaan vinden wij dat Moderna een “makkelijk” 

vaccin is. Het klopt dat het op hogere temperatuur mag bewaard worden tov Pfizer maar 

de afgelopen weken is meermaals gezegd dat het toch een fragiel vaccin is waar zeer 

omzichtig moet mee omgesprongen worden. Het is geen vaccin dat makkelijk zal kunnen 

gebruikt worden voor bv. thuisvaccinatie. De processen in de vaccinatiecentra zullen er niet 

makkelijker op worden. 

- Er wordt gezegd dat Q3 nog een kwartaal is waarin grote groepen burgers gevaccineerd 

zullen moeten worden. Dit lijkt in tegenstrijd met eerder geformuleerde voorspellingen dat 

het zwaartepunt van de vaccinatie in juni 2021 zou liggen. Het is dus van het grootste 
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belang dat er maximaal kan aangekocht worden voor levering in Q3 en we zouden de 

toezegging moeten kunnen hebben dat Q3 juli 2021 is en niet eind september 2021.” 

 

Minister Maron geeft volgende reactie :  

 

« Ok pour nous mais :  

 

- il faut une clause d'adaptabilité aux nouvelles variantes,  

- il faut un mécanisme qui permet de postposer les doses à plus tard si nous rencontrons un afflux 

massif des doses par rapport à la demande, 

-Il faut des conditions/indemnités pour les délais de livraison 

 

La gestion des surplus des surplus doit être assurée. »  

 

Minister Morreale en haar kabinet geven volgende reactie :  

“Ik ben verrast met de aankoop van vaccins in Q4 vermits het einde van de vaccinatie is voorzien 

einde augustus. De IMC heeft hierrond reeds een standpunt ingenomen.  

Wat Q3 betreft dienen we alle garanties en transparantie hebben mbt de deadlines voor levering 

en een clausule aan te vragen mbt mogelijke aanpassingen aan nieuwe varianten.  

De Minister gaat wel akkoord met het voorstel.” 

 

CONCLUSIE EN BESLISSING 

1. De IMC keurt het voorstel goed.  


