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1.

Belgische deelname aan de 3e Purchase Agreement (PA) Pfizer Inc.
en BioNTech Manufacturing GmbH

Op de sharepoint van de IMC is een verklarende nota beschikbaar.
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
1. Rekening houdende met de gegevens die zij hebben gekregen, beslissen de leden van de IMC
eensgezind om niet voor een 'opt-out' te gaan in het kader van de Belgische deelname aan
de 3e Europese purchase agreement van de vaccins van Pfizer/BioNTech.
2. De voorzitter van de TF zal een verduidelijkende nota opstellen mbt het engagement van
Pfizer rond ontwikkeling van vaccins voor varianten, m.i.v. het keuzemechanisme voor deze
of gene varianten.

2.

Varia

2.1.

Verzoek van de Belgische Voetbalbond om de Rode Duivels te vaccineren (50 personen):
Er is geen tegenkanting met betrekking tot dit verzoek mits naleving van een aantal
voorwaarden en een zeker voorbehoud waaronder het aantal personen, de
communicatie,... J&J lijkt het aangewezen vaccin te zijn en als vaccinatieplek wordt de
Heizel voorgesteld. Dit zal verder worden besproken tijdens de IMC van woensdag 19 mei;
Op het voorstel om van de eerste oefenmatch van de nationale ploeg voor het EK op 3 juni
een testevenement te maken (met test vóór en na het evenement, waarbij de financiering
van de tweede test door de federale overheid wordt verzekerd), wordt afwijzend gereageerd
omdat de federale overheid niet van plan is om de financiering van de tweede test op zich
te nemen voor de eventuele toekomstige verzoeken;
Er is ongerustheid over wat in de pers verschijnt in verband met een mogelijke derde dosis
terwijl het zuiver wetenschappelijk debat hierover nog moet plaatsvinden; de grenzen
tussen wetenschappelijke discussies en politieke besluiten dreigen te vervagen. Dit dient
te worden vermeden.

2.2.

2.3.

CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
3. De vraag om de Rode Duivels te vaccineren zal verder worden besproken tijdens de IMC van
19 mei

De volgende IMC vindt plaats op woensdag 19 mei 2021 om 8 uur via videoconferentie.
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