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1. Verslagen van de IMC-verslagen van 3 en 9 december 2020: 

goedkeuring 

CONCLUSIE EN BESLISSING 

1. De goedkeuring gebeurt via e-mail, de Nl. en Fr. verslagen staan op Sharepoint; Minister 

Morreale heeft al een opmerking bezorgd op het verslag van 9 december 2020. 

 

2. COVID-19-beleid 

  

2.1. Operationalisering COVID-19-vaccinatiestrategie: stand van 

zaken 

Laurence de l'Escaille geeft kort een stand van zaken van de operationalisering van de 

vaccinatiestrategie met behulp van een ppt (beschikbaar op Sharepoint).  

Minister Antoniadis vraagt zich af over welk "aanvullend" materiaal het gaat: er werden 

bestellingen geplaatst (spuiten, naalden...) maar geweigerd omdat het FAGG de aankopen voor 

iedereen centraliseert. 

Naar aanleiding van de verklaring van president Macron volgens dewelke acht landen, waaronder 

België, de vaccinatie tegelijk zouden starten, wil hij weten of dit vanaf 5 januari 2021 zal zijn zoals 

eerder vermeld dan wel of er nu een andere datum is gepland? Dergelijke informatie komt best van 

de IMC. 

Minister Vandenbroucke geeft meer toelichting bij de boodschap van president Macron; de 

boodschap was dat acht Europese landen hun campagnes zo goed mogelijk harmoniseren. Er werd 

geen enkele verbintenis aangegaan. 
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Minister Maron dankt het Commissariaat voor het reeds gerealiseerde werk: hij maakt zich evenwel 

zorgen over een gebrek aan informatieoverdracht ten aanzien van leidinggevende ambtenaren in 

de TF; hij vraagt dagelijks/om de twee dagen met hen te vergaderen om er zeker van te zijn dat alle 

bevoegdheidsniveaus over relevante informatie beschikken. Hij haalt ook het voorbeeld van de "dry 

run" aan waarvoor de administraties niet waren uitgenodigd.  

Hij verneemt ook dat er in Brussel geen vaccinatiecentra zullen zijn in fase 1A voor het personeel 

van de ambulante zorg; hij vraagt om toch hierin te voorzien. 

Tot slot verneemt hij ook dat de ziekenhuisapotheken een "bottleneck" dreigen te worden in het 

proces en dat er personeel moet worden aangeworven.  

Ook minister Morreale bedankt de Taskforce voor zijn werk. Ze benadrukt ook om aandacht te 

hebben voor de meer kwetsbare schakels. Zij is het eens met haar collega Alain Maron en wil, 

binnen de Taskforce, één kabinetslid per deelstaat om zo de juiste beleidskeuzes te kunnen maken. 

Ze wijst ook op haar eerdere interventies over het belang van een retroplanning om te kunnen zien 

wie wat doet op welk moment in het proces. 

 

Net als haar collega Antoniadis wil ze weten wat er met "aanvullend materiaal" wordt bedoeld, een 

vraag die ze overigens al eerder stelde, maar waarop ze nog geen antwoord kreeg. 

Tot slot vraagt ze om voorrang te geven aan het vaccineren van de doelgroepen, namelijk de 

rusthuisbewoners en het verzorgend personeel: gaat men eerst alleen de bewoners vaccineren? Of 

de bewoners en een deel van het personeel? Verwijzend naar de ervaringen in het VK pleit ze ervoor 

om niet iedereen tegelijk te vaccineren. 

Minister Vandenbroucke onderstreept dat de samenstelling van de Taskforce door de IMC werd 

gevalideerd.  De IMC heeft beslist om de belangrijkste ambtenaren in deze TF af te vaardigen omdat 

zij over een toereikend mandaat beschikken en de noodzakelijke communicatie met hun bevoegde 

kabinetten kunnen verzorgen. Hij blijft voorstander van dit principe. Zijn eigen kabinet werd gericht 

uitgenodigd voor een agendapunt dat een antwoord van het federale kabinet vereist. Zijn 

medewerker heeft evenwel nog niet aan een vergadering van de TF deelgenomen. 

Hij is het eens met zijn collega's dat de "kwetsbare" punten in bepaalde ziekenhuizen 

geïdentificeerd moeten worden en vraagt dat deze zo snel mogelijk worden verholpen.  

De federale minister deelt ook mee dat Pfizer eind december, symbolisch, 10.000 doses van het 

vaccin (d.w.z. voor 5.000 personen) aan alle 27 EU-lidstaten zal leveren. Dit is het moment om de 

bevolking maximaal aan te moedigen om zich te laten vaccineren. Dit vereist dat we op logistiek 

vlak klaar zijn daarvoor, zodat we op het gebied van communicatie van deze "symbolische" start 

een geslaagde start kunnen maken. Deze actie moet dus zeer grondig voorbereid worden, ook op 

het vlak van communicatie. De Taskforce moet verduidelijken of dit mogelijk zal zijn.  
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Aangezien Pfizer begin januari 300.000 doses van het vaccins zal leveren, moet er een keuze 

gemaakt worden. Het voorstel van de Taskforce is om 50% van deze vaccins te gebruiken voor het 

personeel van de woonzorgcentra en 50% voor de bewoners van deze centra.  

Minister Maron is het eens met deze 50/50-verhouding, maar deze keuze zal duidelijk toegelicht 

moeten worden. 

Minister Beke vraagt zich af waarom deze "50/50" verhouding naar voren werd geschoven; het is 

duidelijk dat de meest kwetsbare groep zich in de rusthuizen bevindt. Hoe moet er binnen deze 

rusthuizen beslist worden wie er nu al gevaccineerd kan worden? Laten we voorzichtig zijn met 

deze beslissing. 

Xavier De Cuyper is voorstander van de "50/50" verhouding:  

- Niet alle bewoners zullen zich laten vaccineren; 

- We moeten flexibel zijn, voor de bewoners, maar ook wat betreft het beeld naar de media toe: 

als de media zich realiseert dat het zorgpersoneel niet wordt gevaccineerd, zal dat een slecht signaal 

zijn; 

- Er moet hierover dringend een beslissing worden genomen. 

Hij bevestigt ook dat Pfizer 10.000 doses aan elk van de 27 EU-landen zal leveren; bovendien 

preciseert hij dat hij een vergadering belegd heeft met 41 directies van ziekenhuisapotheken (41 

HUB’s) zodat zij hun vragen kunnen stellen en onduidelijkheden opgehelderd kunnen worden. 

Wat het "50/50" voorstel betreft, vraagt minister Vandenbroucke of de Taskforce dit voorstel 

concreet kan valideren en dat deze validatie door een elektronische IMC wordt gevolgd. In ieder 

geval moet het uiteindelijke voorstel operationeel en concreet zijn. 

Met betrekking tot de "50/50" verhouding onderstreept minister Morreale de kwetsbaarheid van 

de bewoners; we mogen geen frustraties creëren door binnen de bewoners te gaan prioriteren. 

Minister Beke is het eens met zijn collega Frank Vandenbroucke dat er zo snel mogelijk een 

gefundeerd voorstel moet komen over de keuze die moet worden gemaakt; hij onderstreept dat 

het, volgens hem, belangrijk is dat de rusthuisbewoners prioritair gevaccineerd kunnen worden, 

gevolgd door het zorgpersoneel.   

Wat de levering van 10.000 doses van Pfizer betreft eind dit jaar en de toediening ervan aan de 

eerste 5.000 mensen, onderstreept hij de extreme voorbereiding die hieraan vooraf moet gaan. 

Hij wijst op zijn ontmoeting met de gouverneurs gisteren die net van een vergadering met de 

crisiscel kwamen; er werden hem in dat verband vragen gesteld over punten die binnen de IMC nog 

moeten worden besproken. Hij wijst er daarom op dat de beslissingen over de vaccinatiestrategie 

binnen de IMC worden genomen. Als er informatie moet worden gegeven aan de gouverneurs, dan 

is dat na een IMC, niet ervoor. 
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Wat de vaccinatiecentra voor fase 1B betreft, wijst hij erop dat het de bedoeling is om zo dicht 

mogelijk bij de bevolking over centra te beschikken (bijvoorbeeld op het niveau van de gemeente). 

Grote evenementenruimtes waar mensen in de rij staan, hebben geen zin. 

Wat tot slot de HUBs betreft, is hij verbaasd over het lage aantal ziekenhuizen dat is opgenomen 

(13 voor het Vlaamse Gewest tegenover 19 voor het Waalse Gewest), in vergelijking met het hoge 

aantal rusthuizen in Vlaanderen (800). 

Minister Vandenbroucke verduidelijkt de boodschap van president Macron, namelijk dat acht 

Europese landen hun campagnes zo goed mogelijk zouden harmoniseren. Er werd geen enkele 

verbintenis aangegaan. 

Met betrekking tot de symbolische gebeurtenis van een eerste vaccinatie op het einde van het jaar 

(cfr. de 10.000 doses van Pfizer) waarschuwt minister Morreale voor mogelijke technische 

problemen die zich eventueel bij Vaccinet+ kunnen voordoen. 

Laurence de l'Escaille geeft volgende preciseringen: 

- Voor het aanvullend materiaal gaat het om materiaal zoals handschoenen of vuilnisbakken: 

er zal daarvoor een lijst naar de deelstaten worden gestuurd; 

-  Om de coördinatie/overdracht van informatie binnen de TF te optimaliseren, zou men 

eventueel bijkomende vergaderingen kunnen overwegen; 

-  “dry run": men moest zich beperken tot het uitnodigen van diegenen die echt deel 

uitmaken van de schakels in de procedure: tijdens de briefing op 22/12 zullen de 

leidinggevende ambtenaren worden uitgenodigd;  

-  Wat de vaccinatie van het zorgpersoneel in Brussel betreft, is er nog geen duidelijke 

toezegging gedaan; er moeten nog verschillende modellen worden overwogen. 

-  Wat bijkomend ondersteunend personeel en de kwestie van de zorg betreft, dit moet 

tijdens de vergadering donderdag van de Taskforce worden besproken.  

-  De door minister Morreale aangehaalde retroplanning bestaat al en werd overigens door 

Dirk Ramaekers tijdens de voorbereidende vergadering van 14 december voorgesteld; 

-  De prioritering van de doelgroepen (d.w.z. de 300.000 doses) en de "50/50" verhouding 

tussen bewoners enerzijds en zorgpersoneel anderzijds moet ook worden meegenomen in 

de besprekingen van de Taskforce. Er moet ook worden bekeken wat de Taskforce op het 

vlak van fasering (slides) heeft voorzien; het was vooral een kwestie om twee vaccinatie 

"trajecten" op te zetten om te voorkomen dat iedereen tegelijkertijd wordt getest; dit zal 

worden opgenomen in de besprekingen van de Taskforce; 

-  Met betrekking tot de HUBs: momenteel zijn er 18 in Vlaanderen en 19 in Wallonië 

geselecteerd op basis van de antwoorden van de ziekenhuizen en hun opslagcapaciteit; dit 

werd binnen de Taskforce gevalideerd. 
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-  Wat Vaccinet+ betreft, is er regelmatig contact met Frank Robben. 

Xavier De Cuyper onderstreept dat er in Vlaanderen misschien nog twee of drie ziekenhuizen als 

HUB bijkomen, maar dit moet nog worden bevestigd. Hij vraagt ook dat 5 januari de officiële 

startdatum is voor de vaccinaties. 

Het communicatieplan wordt tijdens de vergadering gepresenteerd (PPT-presentatie). 

Minister Beke vraagt om de presentaties vóór de IMC te bezorgen om deze dossiers zo goed 

mogelijk voor te bereiden; het blijkt dat de presentaties in kwestie gisterenavond laat, dinsdag 15 

december, door de Taskforce werden gevalideerd. 

Yvon Englert wijst erop dat de consultants in een recordtijd hebben gewerkt om vandaag een 

communicatieplan voor te kunnen leggen; hij wijst ook op twee elementen: 

-  De onderliggende filosofie van dit plan is om een coherente lijn aan te houden tussen 

federale overheid, wetenschap en deelstaten, waarbij ze een zekere autonomie behouden 

die ze kunnen ontwikkelen, aangezien elke deelstaat een specifieke relatie"cultuur" heeft 

met zijn bevolking; 

-  Er werden “quick wins" opgezet om bepaalde communicatie op sociale netwerken en naar 

het grote publiek toe te verbeteren; er werden ook contacten gelegd met professionals op 

het terrein, zodat zij echte "ambassadeurs" van de communicatie kunnen zijn. 

Er wordt voorgesteld om dit communicatieplan via een elektronische IMC te laten valideren. 

CONCLUSIES EN BESLISSINGEN 

2. De IMC vraagt dat de Taskforce de optie van een "50/50"-verhouding bewoners/zorgpersoneel 

in de rusthuizen uitwerkt in het kader van de “symbolische” vaccinatie, met duidelijke 

argumenten. 

3. Het communicatieplan zal op 18.12.2020 via een e-CIM worden goedgekeurd. 

 

2.2. Testing and tracing 

 

2.2.1. IFC testing en tracing: update 
 

Karin Moykens geeft een update van de gegevens (slides beschikbaar op Sharepoint) 

Zij benadrukt dat de interoperabiliteit van de Europese systemen weldra afgerond is; bovendien 

heeft Apple zijn procedures een beetje gewijzigd zodat de applicatie ook op de I-phones 5 en 6 kan 

worden geïnstalleerd. Ze vindt daarom dat er binnenkort een nieuwe campagne moet worden 

gelanceerd. 
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Ze zegt ook dat haar laatste slide enkele concrete voorstellen bevat over het toezicht op de naleving 

van de quarantaine; het IFC vindt dat de nodige tijd genomen moet worden om verder na te 

denken: er is volgende week een vergadering gepland. 

2.2.2 Monitoring van de werking van het federale testplatform: informatie 

CONCLUSIES EN BESLISSINGEN 

4. De IMC neemt kennis van het document en formuleert geen opmerkingen. 

 

2.3. Quarantaine en isolatie 
 
2.3.1. Regel voor terugkeerders uit een rode zone uit het buitenland: 

informatie 
 

Minister Vandenbroucke wijst op de huidige context: de kans is groot dat het Overlegcomité op 

18/11 bijkomende maatregelen zal nemen: een derde golf kan niet worden uitgesloten, zoals uit de 

versnelling van de cijfers naar boven blijkt. Er is vandaag nog een interfederale vergadering over de 

procedures om de huidige regels te handhaven, maar ook over bijkomende maatregelen. Deze 

reflectie is gebaseerd op de zeer gedetailleerde adviezen van het Commissariaat en hij verzoekt 

iedereen om hiervan kennis te nemen. 

Gezien de situatie roept hij al zijn collega-ministers van Volksgezondheid op tot een open dialoog, 

die soms zelfs ieders bevoegdheden overschrijdt. 

 

Hij is het ermee eens dat de mededeling van het Overlegcomité van 27/11 over de terugkeerders 

uit rode zones uit het buitenland niet duidelijk was, maar de premier (op de persconferentie na het 

Overlegcomité van 27/11), hijzelf (in een tv-interview) en Karin Moykens hebben duidelijk 

gecommuniceerd over deze regel. Hij vraagt daarom aandacht te besteden aan de communicatie 

om plezierreizen naar het buitenland te ontmoedigen. Dit element zal opnieuw op het 

Overlegcomité van 18/12 komen om verdere verwarring te voorkomen. De FAQ op info-

coronavirus.be is nog niet aangepast, omdat de crisiscel de formele instructie van de genomen 

beslissing nog niet heeft ontvangen. 

Hij wijst erop dat we, in het kader van het advies van het Commissariaat over quarantaine en isolatie 

in het algemeen, en rekening houdende ook met de werkzaamheden van de IFC, moeten vaststellen 

dat er zeer weinig geweten is over de naleving van de quarantaine en de isolatie. Hij moedigt 

daarom aan om, ook op lokaal niveau, meer te doen zodat er gegevens beschikbaar zijn om 

passende beleidsbeslissingen op het vlak van quarantaine en isolatie te nemen. 

Minister Morreale betuigt haar dank voor de geleverde inspanningen om het Platform bis beter te 

laten werken; het personeel van de callcenters zal klaar staan om tijdens deze vakantieperiode de 

nodige telefoontjes te doen naar de mensen die ons land opnieuw binnenkomen in onze 

luchthavens, aan de grenzen. 
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Een derde golf moet zeker vermeden worden en daarom mag de druk in geen geval gelost worden.  

Ze maakt ook gewag van een mededeling van een advocatenkantoor waaruit blijkt dat er binnen 

het departement Justitie niet in protocollen is voorzien. 

Tot slot wijst ze op het probleem van de terugkeer van buitenlandse universiteitsstudenten voor 

hun examens fysiek op locatie. 

 

Mevrouw Haulotte, adviseur van minister Glatigny, wijst op haar verklaring tijdens een eerdere 

voorbereidende vergadering: de 14.000 buitenlandse studenten zijn voor het merendeel naar huis 

teruggekeerd, zonder duidelijke communicatie te hebben gekregen (de informatie in de FAQ's van 

de sites van de universiteiten komt niet overeen met wat er is beslist). Het Overlegcomité moet 

daarover duidelijk zijn. 

Minister Beke wil een aantal punten naar voren brengen: 

- Het Vlaams Parlement heeft tot dusver een preventiedecreet goedgekeurd dat de burgemeesters 

toelaat over bepaalde informatie te beschikken zodat de politie (proportionele) controles kan 

uitvoeren; 

- Wat de regeling voor de komende 48u betreft: er is niet echt een beslissing genomen, maar eerder 

een mededeling gedaan: dit punt moet worden opgehelderd;  

- Hoe zit het met de 48 uur-regel voor een korte reis? Wordt deze regel gewijzigd?  

- Hoe moet een professionele reis worden geïnterpreteerd? Iemand die in België werkt, in Portugal 

of Polen woont en naar zijn familie terugkeert om de kerstdagen te vieren, kan worden beschouwd 

als iemand die niet voor het werk op reis gaat. Maar bij zijn of haar terugkeer kan dit wel als een 

professionele reis worden beschouwd: hoe kan de interpretatie worden verfijnd? 

- Tot slot sluit hij zich aan bij de bezorgdheden van zijn collega’s m.b.t. het probleem van de 

buitenlandse studenten. 

Ri De Ridder wijst erop dat voor de personen die om economische redenen naar België terugkeren, 

maar van vakantie komen, de regel quarantaine en testen op dag 7 is. 

Minister Linard vraagt hoe het zit met leraren die uit rode zones terugkeren: hun quarantaine heeft 

concrete gevolgen; het overlegcomité heeft hierover nooit echt een beslissing genomen.  

Wat betreft de problematiek van de leerkrachten die uit een rode zone terugkeren, wijst minister 

Vandenbroucke erop dat men risico's genomen heeft toen men beslist heeft om de scholen te 

openen. Voor studenten, leerkrachten moet het duidelijk zijn. 

Er wordt gepreciseerd dat voor personen die minder dan 48 uur in het buitenland verblijven, er 

niets aan de huidige regeling verandert. 

Karine Moykens herinnert eraan dat als er beslissingen worden genomen, dit aanpassingen vereist 

(in het SMS-script, op IT-niveau), wat een aantal dagen (tot anderhalve week) in beslag neemt, 

afhankelijk van het soort beslissing dat is genomen. 
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De Regeringscommissaris Corona preciseert dat er drie weken geleden beslissingen werden 

genomen in het Overlegcomité, maar dat er ondertussen nog steeds politieke discussies aan de 

gang zijn; daarom stellen hij en Karine Moykens voor om een ontwerpnotificatie op te stellen van 

de verschillende opties die op tafel liggen met betrekking tot quarantaine en testen. 

2.3.2. Strengere handhaving van de quarantainemaatregel: informatie en 

discussie 

Minister Beke wil dat de nota van de heer Decoster kan worden goedgekeurd als werkdocument 

voor toekomstige besprekingen. 

CONCLUSIE EN BESLISSING 

5. De IMC beschouwt de nota als basis voor verdere werkzaamheden. 

Het Regeringscommissariaat Corona heeft hierover ook een advies opgesteld. Dit advies is bestemd 

voor het Overlegcomité van 18/12 en is tot nu toe alleen naar minister Vandenbroucke verstuurd.  

Minister Vandenbroucke vindt het wenselijk om dit document, vóór het Overlegcomité, met de 

andere ministers van Volksgezondheid te delen als de procedure dat toelaat. Het 

Regeringscommissariaat Corona verifieert de procedure. 

2.4. Resultaten en mededeling van de RMG m.b.t. de analyse van 

mogelijke knelpunten in het opvangbeleid van de bewoners van de 

woonzorgcentra in de ziekenhuizen 

Minister Maron heeft gevraagd dit punt ter informatie op te nemen, en niet als een goed te keuren 

document. 

CONCLUSIE EN BESLISSING 

6. Het document van de RMG wordt ter informatie hernomen op de IMC die geen opmerkingen 

formuleert. 

 

2.5. Europees standaardisatieproject om de oversterfte door COVID-19 

te berekenen: presentatie 

Vanwege tijdsgebrek wordt dit punt uitgesteld. 

3. Varia 
• Minister Beke informeert naar de officiële samenstelling van de lijst met experten die 

adviezen formuleren in het kader van COVID-19 (zie mededeling van de vorige IMC). De 

Commissaris preciseert dat de samenstelling op federaal niveau werd goedgekeurd en aan 

het Overlegcomité werd meegedeeld. De vertegenwoordigers van de deelstaten hebben 

de mogelijkheid gehad om hun vertegenwoordigers aan te wijzen. Als er misverstanden 
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waren, vraagt hij om hem daarover in te lichten. Intussen zal de officiële lijst met de 

samenstelling van de expertengroep aan de leden van de IMC worden bezorgd. 

 

• Minister Antoniadis vraagt of zelfstandig verpleegkundigen, buiten het verzorgingsgebied, 

beschermingsmateriaal zouden kunnen krijgen; hij vraagt ook of vroedvrouwen de 

Coronapremie kunnen krijgen. Voor de ambulanciers had hij al een negatief antwoord 

gekregen. Het federaal kabinet zal de vraag onderzoeken en beantwoorden. 

 

4. Communicatie 

Geen mededelingen. 

5. Volgende vergadering: 23 december 2020 

 

 


