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Voorafgaand aan de agenda van vandaag brengt de voorzitter van de Conferentie verslag uit over
het recente nieuws betreffende het vaccin van J&J. Hij herinnert aan de conferentie van vorige
week over AstraZeneca en is van mening dat het, wat de besluitvorming betreft, noodzakelijk is
coherent te blijven; praktisch gezien komt de taskforce Vaccinatie vandaag bijeen en in dit verband
moet de Conferentie vandaag een beslissing nemen, gezien de urgentie van het dossier.
De coronacommissaris herinnert er tevens aan dat de taskforce onder meer tot taak heeft het
advies - dat morgenmiddag beschikbaar is - van de HGR over het probleem van de gedetineerden
en andere als kwetsbaar beschouwde groepen te onderzoeken, met het oog op een eventuele
prioritering.
De conferentievoorzitter is van mening dat het procedureel gezien voor fase 2 van de campagne de
voorkeur verdient om over goed voorbereide dossiers te beschikken die reeds vooraf in de
voorbereidende vergadering zijn besproken en die dus doeltreffend als één geheel in de IMC
kunnen worden behandeld; wat de standpuntbepaling over het J&J-vaccin betreft, moet de IMC
echter vandaag een formele beslissing nemen, in de vorm van een formele vergadering of een eIMC.
Minister Vandenbroucke stemt in met de procedure om een e-IMC te organiseren na de conclusies
van de taskforce: de taskforce moet snel bijeenkomen om zijn conclusies voor te leggen aan de
leden van de IMC en hen zo in staat te stellen een beslissing te nemen. Hij wijst erop dat hij tijdens
zijn vergadering met zijn Europese collega's en vertegenwoordigers van het EMA dat laatste heeft
verzocht duidelijke aanbevelingen te doen (wat betreft de balans van de voor- en nadelen, per
leeftijdscategorie, per geslacht vrouw/man) inzake het gebruik van AstraZeneca: deze
aanbevelingen - die over twee weken beschikbaar zullen zijn - zouden de IMC in staat moeten
stellen een afwachtende houding aan te nemen, een genuanceerder beeld te krijgen en meer
manoeuvreerruimte te hebben voor toekomstige beslissingen. Wat J&J betreft, stelt hij ook voor
om te proberen de tijd te nemen, zodat op het gepaste moment een genuanceerde visie kan
worden ingenomen.
Minister Morreale bedankt haar federale collega voor zijn verzoek aan het EMA; zij zegt bezorgd te
zijn over de tweede injectie met AstraZeneca voor 65-plussers, wetende dat de Braziliaanse variant
ieder moment België kan binnendringen.
Er wordt beslist om vandaag een e-CIM te houden, nadat de taskforce Vaccinatie zijn advies over
J&J zal hebben uitgebracht.
De secretaris van de Conferentie vraagt om op de agenda van de e-CIM van vandaag ook de dossiers
te plaatsen die tijdens de voorbereidende vergadering van maandag 12 april 2021 zijn goedgekeurd.
De vergadering gaat akkoord.
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CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
1. Na de vergadering van de taskforce Vaccinatie zal vandaag een e-CIM worden gehouden om
een beslissing te nemen over de voorlopige opschorting van het gebruik van het Johnson &
Johnson-vaccin. De dossiers die tijdens de voorbereidende vergadering van 12 april zijn
goedgekeurd, zullen eveneens ter goedkeuring worden voorgelegd.

1. Beleid inzake COVID-19
1.1. Nota van 29.03 over de teststrategie 2.0 + nota van 12.04 over de
teststrategie 2.0 betreffende de experimenten, in functie van het
voorbereidend beleidsdossier voor het Overlegcomité van 14.04.
Coronacommissaris Pedro Facon geeft een samenvatting van de verschillende elementen in de
twee bovengenoemde nota's (beschikbaar op Sharepoint).
De ministers formuleren enkele opmerkingen:
Minister Linard, eveneens Minister van Cultuur, verklaart dat zij het volledig eens is met de
preciseringen in de uiteenzetting van de commissaris; zij benadrukt wel dat het wetenschappelijk
kader zoals dat in de nota is opgenomen, restrictiever lijkt dan het document dat vandaag om 9.00
uur in het overlegcomité zal worden besproken; zij wijst ook op zes testevenementen die reeds in
de Federatie Wallonië-Brussel zijn onderzocht en belooft het commissariaat alle nodige informatie
te verstrekken. Wat tenslotte de goedkeuringsprocedures betreft, zou zij graag bevestigd zien dat
de ICM niet voor elk dossier haar goedkeuring hoeft te geven, wat de procedure omslachtiger zou
maken.
Er wordt haar meegedeeld dat dit niet het geval is.
Minister Beke maakt enkele opmerkingen over het gedeelte betreffende de organisatie van
testevenementen:
•
•

•
•

Het kader moet uiteraard solide en duidelijk zijn, maar de operationele aspecten moeten de
nodige flexibiliteit bezitten;
Met de aanzienlijke wetenschappelijke basis voor dit dossier is op het niveau van de Vlaamse
Gemeenschap reeds in ruime mate rekening gehouden: de deskundigheid en de ervaring zijn
aanwezig;
Wat de vragen betreft, kan de taskforce weliswaar een toezichthoudende rol spelen, maar het
is het beste om de beslissing aan de gefedereerde entiteiten over te laten;
Wat een eventueel fiat van de IMC voor de dossiers betreft, lijkt het meer aangewezen dat de
deelstaatministers van gezondheid, in afstemming met de collega-ministers van cultuur, de
beslissingen nemen.
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Minister Vandenbroucke herinnert eraan dat het document dat vanmorgen aan het overlegcomité
is voorgelegd, een samenvattend document is, verschillend van het document dat vanmorgen aan
de IMC is gepresenteerd: dit zou een verklaring kunnen zijn voor wat als "verschillen" kan worden
beschouwd; hij specificeert dat de ministers van de gefedereerde entiteiten inderdaad in eerste
instantie als "filter" moeten kunnen fungeren, om te vermijden te worden overstelpt door te veel
uiteenlopende vragen.
Wat de beslissing over het aantal dossiers betreft, herinnert hij aan de twee onontbeerlijke fasen
in de aanpak van dit dossier:
-

-

De eerste verkennende aanpak van wetenschappelijke aard: het commissariaat moet zijn
conclusies op dit vlak nog voorleggen; deze aanpak is van essentieel belang en zal het
mogelijk maken het aantal vragen te beperken;
De fase van de uitvoering, de implementatie, volgens de richtlijnen die in de eerste fase zijn
gegeven.

Hij stelt dus voor deze kwestie vandaag niet verder uit te diepen en de bespreking ervan tijdens de
IMC-vergadering van 21 april voort te zetten op basis van het voorstel van het commissariaat.
Minister Beke herinnert eraan dat de Vlaamse Gemeenschap, wat de noodzakelijke
wetenschappelijke voorbereidende aanpak betreft, reeds over voldoende expertise beschikt om
een eventuele selectie van dossiers te maken. Hij stelt niettemin voor om de toekomstige
richtsnoeren van het overlegcomité van deze voormiddag af te wachten.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
2. Wat betreft punt 2 van de nota "teststrategie 2.0" over het experimenteren met
testevenementen, beslist de IMC de eventuele richtsnoeren van het overlegcomité van
vandaag af te wachten en de bespreking voort te zetten tijdens de IMC-vergadering van 21
april.

Alvorens de conferentie af te sluiten, deelt minister Morreale mee welke informatie zij heeft
ontvangen over de vaccinatie van het gevangenispersoneel in het Vlaamse en Brusselse Gewest van
het land.
Er wordt gespecificeerd dat het gaat om externe personen van gesubsidieerde verenigingen en niet
om personeelsleden van de penitentiaire inrichtingen.
Minister Antoniadis is bezorgd over wat er is beslist voor de asielcentra en voor mensen zonder
papieren.
De voorzitter van de Conferentie herinnert eraan dat hiertoe reeds was besloten in het kader van
fase 2, met mobiele teams; hij herhaalt wat hij aan het begin van de vergadering heeft gezegd: in
plaats van de punten afzonderlijk te behandelen, verdient het volgens hem de voorkeur te
beschikken over de volledige dossiers, die reeds in de voorbereidende vergadering zijn behandeld,
en die vervolgens in een en dezelfde IMC zouden kunnen worden besproken.
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Minister Morreale herinnert aan de toenemende spanningen in de penitentiaire inrichtingen; zij
herinnert ook aan de conclusie van de voorbereidende vergadering waar er sprake was van een
extra IMC op donderdag 15 april. Politiek gezien is zij van mening dat wachten tot woensdag 21
april niet houdbaar is.
Ri de Ridder herinnert eraan dat de HGR, zoals overeengekomen, op 7 april advies heeft uitgebracht
over de vragen in verband met de penitentiaire inrichtingen (advies over de andere twee kwesties
wordt op 14 april verwacht); het advies van 7 april is besproken door de taskforce Vaccinatie, die
morgenmiddag, 15 april, met haar conclusies zal komen. De strekking van het advies van de HGR is
dat er geen reden is om een onderscheid te maken tussen een gevangenis als collectiviteit en
andere collectiviteiten (al dan niet in de gezondheidszorg).
In dit verband zou voor dit specifieke punt, gezien de grote maatschappelijke druk, vrijdag een IMC
over dit thema kunnen worden gehouden.
Minister Beke benadrukt dat de sociale druk in andere sectoren nog groter is; hij kan zich niet
vinden in bovenstaand voorstel. De voorzitter kondigt aan dat hij in dat geval van plan is ook de
problematiek van de kinderopvang, de kleuterschool en de lagere school op de agenda van de IMC
te plaatsen.
Minister Morreale herinnert eraan dat toezeggingen zijn gedaan tijdens een IMC waarop de
minister van Justitie aanwezig was. Er moet rekening worden gehouden met het advies van de Hoge
Raad; zij verklaart niet de bedoeling te hebben om uitbreidingen voor prioritaire groepen te
overwegen, maar we kunnen niet het gezondheidsrisico nemen in gemeenschappen waar mensen
24 uur per dag met elkaar in contact staan.
De voorzitter van de conferentie beslist op maandag 19 april om 8.30 uur een vergadering van de
IMC te houden; op vrijdag 16 april om 15.00 uur zal een voorbereidende vergadering worden
gehouden; dit zal iedereen in staat stellen kennis te nemen van het verwachte advies van de HGR
van donderdag 15 april en de vergadering dienovereenkomstig voor te bereiden.
Een specifiek verzoek betreffende de door minister Beke genoemde doelgroepen zal niet aan de
HGR worden gericht, zoals minister Antoniadis voorstelde; minister Beke is, zonder vooruit te lopen
op het advies van de HGR, van mening dat de achterliggende filosofie is dat deze groepen ook als
collectiviteiten kunnen worden beschouwd en bijgevolg voor prioritaire vaccinatie in aanmerking
kunnen komen.
Ri de Ridder herinnert eraan dat duidelijk moet zijn wat onder een "collectiviteit" wordt verstaan;
voorgesteld wordt dat de taskforce, die op 15 april 's avonds vergadert, kennis neemt van het advies
van de HGR, zich over het begrip "collectiviteit" beraadt en zijn conclusies bekendmaakt.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
3. Op maandag 19 april zal een IMC worden gehouden over de operationalisering van de
vaccinatiestrategie; het advies van de HGR van 14 april zal worden onderzocht; op vrijdag 16
april zal een voorbereidende vergadering worden gehouden.
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2. Notulen: goedkeuringen via e-mail
•
•
•
•

3.3.2021
24.3.2021
31.3.2021
1.4.2021

3. Volgende vergadering: 19 april 2021
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