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1. COVID-19-beleid 
1.1. Reglementair kader voor de verplichte vaccinatie van de niet-

beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 

De nota ‘Reglementair kader van een verplichte COVID-19-vaccinatie van niet-federale 

gezondheidsberoepen (beslissingen OCC) : rapportering van de werkzaamheden van de juridische 

werkgroep’ wordt toegelicht.  

De IMC leden voegen volgende elementen toe :  

Voor Minister Glatigny rijst de vraag naar sanctionering van de studenten of stagiairs die zich niet 

laten vaccineren.  Indien zij hun stage of opleiding niet kunnen uitvoeren komt hun opleiding in het 

gedrag. Een zelfde probleem stelt zich voor de stagemeesters.  Minister Glatigny is vragende partij 

voor een federaal kader. 

Minister Antoniadis is voorstander van een verplichte vaccinatie voor alle volwassenen.  Een 

verplichte vaccinatie van enkel het zorgpersoneel zal waarschijnlijk leiden tot een uitstroom van 

diegenen die zich niet wensen te laten vaccineren.  Ook de controle op de vaccinatieverplichting is 

een probleem in dit geval. 

Ri De Ridder, vertegenwoordiger van Minister Vandenbroucke, deelt mee dat het proces voor het 

wetsontwerp voor de verplichte vaccinatie van de federale gezondheidsberoepen blijft lopen. Het 

advies van de Raad van State wordt in de komende dagen verwacht.  In dit ontwerp zijn ook de 

arbeidsrechtelijke gevolgen van een niet-vaccinatie opgenomen.   Dit kader zou op 1 april 2022 in 

werken moeten treden.    

Wat de vaccinatieplicht bij niet-federale gezondheidsberoepen betreft lijkt een sui generis 

samenwerkingsakkord de beste techniek. Dit akkoord zou idealiter ook op 1 april 2022 in werking 

moeten treden.  

Daarnaast wijst hij op het OCC-mandaat dat is gegeven aan het Commissariaat om de 

vaccinatiegraagd te verhogen; in dit kader wordt ook de mogelijkheid tot verplichte vaccinatie van 

de hele bevolking onderzocht.  Hiervoor zijn verschillende adviezen gevraagd, zoals aan de HGR en 

het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek.  Ook in het scenario van verplichte vaccinatie van de 

gehele bevolking dient onderzocht te worden hoe, en welke, gevolgen worden gegeven indien een 

medewerker in de zorg zich niet laat vaccineren.  

Voor Minister Maron kan de vaccinatieverplichting, zoals beslist door het OCC, niet juridisch 

geregeld worden op regionaal niveau, maar enkel op federaal niveau (met name vanuit wetgeving 

inzake bescherming van de werknemers).  De juridische problemen, zoals gemeld in de nota, dienen 

meegedeeld te worden aan het OCC.  
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Minister Beke wenst dat het advies van de Raad van State mbt het wetsontwerp verplichte 

vaccinatie bij federale gezondheidsberoepen wordt geïntegreerd in de analyse.  Een sui generis 

samenwerkingsakkoord met een ruim toepassingsgebied lijkt momenteel de beste piste.  Wat het 

toepassingsgebied betreft kan men gebruik maken van de prioritaire groepen uit de fase 1A van de 

vaccinatiecampagne.  Minister Beke is voorstander om het debat over de verplichte vaccinatie van 

de gehele volwassen bevolking te voeren. De Vlaamse Regering heeft hierin evenwel nog geen 

standpunt ingenomen.  

Minister Morreale verwijst naar het tijdelijk karakter en de juridische complexiteit van het 

eventueel reglementair kader.  Men moet vermijden een kader te creëren dat onderuit wordt 

gehaald op grond van discriminatie.  Bovendien moet dit dossier gezien worden in het kader van de 

discussie rond 2G of de vaccinatieverplichting voor de hele bevolking.  Ook de context verandert 

met name door de groeiende kennis over het effect van vaccinatie op virustransmissie. Al deze 

elementen moeten worden meegenomen in het debat.   Het dossier kan ofwel worden 

doorverwezen naar het OCC, ofwel kunnen de werkzaamheden in de juridische werkgroep worden 

verdergezet, ofwel moet men een algemene vaccinatieverplichting bespreken.  

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

1. De IMC Volksgezondheid beslist om de nota en het verslag van de IMC over te maken aan het 

Overlegcomité met de vraag om de opdracht dd 17/11 in dit licht te heroverwegen.    

2. De IMC vraagt het Commissariaat om de dossiers, mbt gezondheidsmateries ter 

voorbereiding van het OCC, aan haar te bezorgen.  

 
1.2. Advies RMG mbt bijkomende maatregelen in het kader van de Omicron 

variant  
 
De RMG nota wordt voorgesteld, met specifieke aandacht voor de aanbevelingen inzake (a) 
openluchtevenementen, (b) teststrategie tav hoogrisicocontacten en (c) de VOC-lijst.  
 
De IMC-leden geven reacties en stellen vragen. 
 

CONCLUSIES EN BESLISSINGEN 
 
3. De beslissingen van het Overlegcomité worden afgewacht. Ondertussen kan de RMG haar 

werkzaamheden verderzetten en, indien nodig, terugkomen naar de IMC met voorstellen.  
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1.3. Resultaten juridische analyse continuering COVID-19 
samenwerkingsakkoorden tot juni 2022 : informatie 

 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

4. De IMC neemt kennis van de analyse en heeft geen verdere opmerkingen. Het dossier wordt 

overgemaakt aan het OCC.  

 
 

2. Communicatie 
 
Geen 
 

3. Volgende vergadering : 5 januari 2022 
 


