
AGENDAPUNT 8-11. Covidcrisis. Vaccinatiecentrum. 
 
 
De h. Cools geeft aan dat Uccle en avant, vanuit de oppositie de oprichting 

van een Ukkels vaccinatiecentrum (Egide Van Ophemstraat) zal steunen. De 
Ukkelaars kunnen desgewenst een ander centrum kiezen. Hij hoopt dat de aanvoer 
van vaccins verzekerd zal zijn om 2.500 vaccinaties per week te kunnen bijhouden. 
Hij is verbaasd dat er bij de overeenkomsten die de gemeenteraad moet goedkeuren 
geen overeenkomst is met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
(GGC), die de terugbetaling moet verzekeren van de bedragen die de gemeente 
Ukkel in het kader van de andere overeenkomsten heeft voorgeschoten. 
 

Mevr. Margaux feliciteert het college voor de opening van dit centrum. Ze 
wenst dat het college onderhandelt met het Rode Kruis onderhandelt over de 
mogelijkheid om ongebruikte vaccins aan het eind van de dag aan leerkrachten toe 
te dienen.  
 

De h. Hayette bedankt de burgemeester en schepen Hublet voor de opening 
van dit centrum. Het beheer van de crisis door de gewestelijke minister Maron laat 
echter te wensen over want elke gemeente zou over een vaccinatiecentrum moeten 
beschikken. Aangezien er momenteel geen behandeling tegen de ziekte is, blijft 
vaccinatie het enige redmiddel en moeten alle middelen ingezet worden om zoveel 
mogelijk te vaccineren.  
 

De ondoordachtheid van Astra Seneca heeft geleid tot tekorten die opzettelijk 
bedoeld waren om de winst te verhogen, met een zekere medeplichtigheid van de 
EU. Het evenwicht tussen veiligheid en vrijheid stond centraal in het debat over het 
beheer van deze pandemie. In dit opzicht was de communicatie van de federale 
regering rampzalig. Op alle bestuursniveaus werden beslissingen genomen zonder 
overleg met de verkozenen. Niets rechtvaardigde een dergelijke muilkorf van de 
democratie, en zeker niet de valse reden van urgentie, terwijl de noodtoestand al 
meer dan een jaar aan de gang is. 
 

De aanbevelingen van de speciale covidcommissie van het Brussels 
Parlement zijn ondubbelzinnig: de essentiële rol van lokale overheden bij 
crisisbeheersing moet worden versterkt. Aanbeveling nr. 23 betreft de 
toegankelijkheid op afstand van documenten van de raad en het college voor de 
gemeenteraadsleden zodat zij hun democratische rol kunnen uitoefenen met het oog 
op de continuïteit van de openbare dienstverlening van het gemeentebestuur en het 
OCMW, om o.a. een minimale fysieke aanwezigheid te garanderen voor mensen die 
het slachtoffer zijn van de digitale kloof.  
 

Dit democratische debat heeft niet altijd plaatsgevonden. Inzake de aankoop 
van maskers was het college soms erg terughoudend, door zonder nuancering de 
besluiten van andere organen te volgen of ze zonder voorafgaand debat op te 
leggen. De gemeente was niet verplicht samen te werken met de 
Europaziekenhuizen of het Rode Kruis. De h. Hayette wou liever dan het college had 
gekozen voor een openbaar ziekenhuis. ACS Uccle werd bovendien niet 
geraadpleegd over het beheer van het vaccinatiecentrum.  
 



Is het waar dat het Rode Kruis niet beschikt over personeel voor het dagelijkse 
beheer van het centrum en dat dit zal worden toevertrouwd aan tijdelijk extern 
personeel? Dezelfde vraag kan worden gesteld over het callcenter.  

Brusselse politieagenten jonger dan 55 jaar in de zone Evere konden een 
Astra Zeneca-vaccin krijgen op basis van een lijst van hun zonechef. Hoe is dit in 
Ukkel?  

 
Volgens recente verklaringen van wetenschappers en de federale minister van 

Volksgezondheid verspreidt het virus zich op grotere schaal in schoolomgevingen. 
De minister van Onderwijs en de vakbonden hebben de inenting van leerkrachten 
geëist. Verschillende gemeentes hebben lijsten opgesteld van leerkrachten die geen 
voorrang krijgen bij vaccinatie maar die wel bereid zijn resterende doses te 
ontvangen. Hetzelfde moet in Ukkel gebeuren om de continuïteit van het onderwijs te 
waarborgen. De PS zal voor de vier punten stemmen. 
 

De h. De Bock plaatst vraagtekens bij de keuze van de Astra Zeneca-site 
voor het vaccinatiecentrum omdat dit vervallen gebouw in de toekomst gerenoveerd 
zal worden. Hij heeft vorige maand enigszins naïef geloofd dat dit gebouw zou 
worden bezet in het kader van een precaire en kosteloze bezettingsovereenkomst. Is 
er een oproep gedaan voor de terbeschikkingstelling van lokalen door particulieren? 
Was er geen zaal van 500 m² beschikbaar in de gemeentegebouwen? Hij heeft ook 
vragen bij de keuze van het Rode Kruis of bepaalde ziekenhuizen. Ongetwijfeld 
kregen zij de voorkeur vanwege hun ligging in Ukkel maar was er werkelijk sprake 
van een systematische raadpleging? Indien vaccinatie na afloop van de huidige 
overeenkomst voortgezet moet worden, is er garantie dat de plaatsen onder dezelfde 
voorwaarden bezet kunnen blijven?  
 

Hij merkt op dat de gemeenteraad bijkomende uitgaven van het college moet 
bekrachtigen. Het callcenter is de enige structuur die voorziet in de 
terbeschikkingstelling van gemeentepersoneel (en de aanwerving van drie personen 
voor een bedrag van € 75.000, in eerste instantie). Vallen deze kosten uitsluitend ten 
laste van de gemeente of worden zij door de GGC vergoed op basis van de met 
deze laatste afgesloten overeenkomst? 
 

Mevr. Fremault legt uit dat het Brusselse Gewest zich wenst terug te trekken 
uit het doclr-systeem dat het geautomatiseerde vaccinatieplatform regelt, wegens 
coderingsproblemen (onmogelijkheid terug te keren wanneer een keuze is gemaakt 
voor een bepaald vaccinatiecentrum).  

Minister Maron kondigde aan dat hij de afspraken voor de tweede dosis vanuit 
de gemeentes zal organiseren.  
 

De beschikbare statistieken op 23 maart laten de volgende 
vaccinatiepercentages zien: Anderlecht: 388 personen gevaccineerd van 400 slots; 
Vorst: 405 van 500 slots; Molenbeek: 395 van 400 slots; Pachecocentrum: 706 van 
712 slots; Ukkel 451 v de 459 slots. Het lage aantal resterende doses in het centrum 
van Ukkel bewijst dat de burgers die zich inschrijven voor de vaccinatie, erin slagen 
zich te verplaatsen en daadwerkelijk worden gevaccineerd. Er zijn instructies 
gegeven om resterende doses toe te dienen aan het personeel van het 
gespecialiseerd onderwijs.  
 



Ukkel mag zich verheugen over de deskundigheid van het Rode Kruis dat in 
staat is de criteria voor toekenning van overtollige doses op relevante wijze vast te 
stellen en dat ervaring heeft met de opvang van mindervaliden of personen in 
moeilijkheden. De samenwerking van de Europaziekenhuizen is erg waardevol. 
 

De uitbreiding van de opvangcapaciteit hangt af van de levering van de 
vaccins. De logistiek van Astra Zeneca werkt niet erg goed, Moderna heeft zijn 
leveringen niet bevestigd en in de tweede helft van april zullen slechts 3.000 doses 
van Johnson & Johnson beschikbaar zijn. Deze 3.000 doses zullen worden 
gereserveerd voor gemeenschappen die te maken hebben met bijzondere 
doelgroepen zoals daklozen omdat dit vaccin slechts één dosis vereist. Omdat het 
vaccin van Johnson & Johnson in gewone koelkasten wordt bewaard, is het 
gemakkelijker om huisartsen bij het vaccinatieproces te betrekken. De huisartsen 
zullen een code moeten genereren op het vaccinatieplatform voor patiënten zoals 
personen met het syndroom van Down die niet zijn opgenomen in de lijsten van de 
ziekenfondsen.  

 
Mevr. Fremault verzoekt het college een systematisch maandelijkse evaluatie uit te 
voeren om na te gaan in hoeverre de gemeente in staat is zich aan te passen aan de 
ontwikkeling van de gezondheidssituatie. 
 

De h. Desmet bedankt in naam van Ecolo het college, het Rode Kruis en de 
Europaziekenhuizen voor hun inzet bij de installatie van dit vaccinatiecentrum. 

 
Mevrouw Culer doet hetzelfde namens haar fractie. 

 
De burgemeester antwoordt dat het college erg graag een vaccinatiecentrum 

zou willen omdat Ukkel na Brussel-Stad de grootste gemeente van het gewest is, 
met meer dan 20% van de bevolking 65-plusser. Het college wilde vooral een zo 
efficiënt mogelijke werking garanderen, met de hulp van het bestuur en de GGC. Het 
particuliere of openbare karakter van partnerziekenhuizen is geen doorslaggevend 
criterium, zolang het centrum kan functioneren dankzij een professionele en efficiënte 
samenwerking.  
 

De kwestie resterende doses verdient geen lang debat want er zijn er zeer 
weinig (op de eerste dag vijf; op de volgende twee dagen geen). Het doel is uiteraard 
het aantal gevaccineerden te verhogen om indien mogelijk de drempel van 2.500 
gevaccineerden per week te overschrijden. Dit hangt echter af van parameters 
waarop het college geen vat heeft (geen gemeentelijke bevoegdheid). Aangezien 
gemeenteraadsleden vaak door de bevolking worden gecontacteerd, zal het college 
de raad steeds inlichten bij nieuwe informatie.  
 

I.v.m. locatiekeuze had de raad verschillende locaties voorgesteld, nl. de 
sportzalen Neerstalle en Sint-Job, waarbij hij te kennen gaf dat hij deze 
gemeentegebouwen niet wou monopoliseren om de hervatting van de 
sportactiviteiten in juni niet in gevaar te brengen. De voormalige site van Astra 
Zeneca (die er geen eigenaar meer van is) is niet perfect maar is het meest geschikt 
omdat het voor driekwart leeg staat, geschikt is voor personen met een beperkte 
mobiliteit en deze site zeker nog tot eind 2021 gebruikt kan worden.  
 



De oprichting van het callcenter is een initiatief van de gemeente, om o.a. het 
systeem van taxicheques operationeel te maken. Het college zal samen met de GGC 
nagaan hoe dit project financieel kan worden afgeschreven.  

 
Inzake de methodologie heeft de GGC een document van ± 30 bladzijden 

opgesteld met alle aspecten van deze samenwerking, incl. de financiële aspecten. 
Het Rode Kruis is een ideale partner, ook de Europaziekenhuizen, het grootste 
ziekenhuis in Ukkel. De burgemeester is tevreden over de vrijgevigheid van de 
vrijwilligers maar de begeleiding van hen en de vrijwillige huisartsen wordt niet door 
het gemeentebestuur maar het Rode Kruis verzorgd dat over de nodige expertise 
hiervoor beschikt.  

 
De diensten van schepen Gol-Lescot en Wyngaard waken over de reinheid 

van de omgeving van het terrein en de parkings (auto’s, fietsen en mindervaliden). 
 

Schepen Hublet antwoordt dat het vaccinatiecentrum in staat is uit te breiden. 
De overeenkomst met het Rode Kruis, (budget van € 3.375.000 goedgekeurd door 
de subsidiërende autoriteit) voorziet in de exploitatie van 6 boxen 7 dagen per week, 
12 uur per dag. Het ritme is uiteraard afhankelijk van de levering van vaccins. 
Gedurende de eerste twee weken waren er vier boxen actief. Er zal binnenkort ook 
op zaterdag gevaccineerd worden. Vanaf 12 april zal het Ukkelse centrum door de 
week vanaf 12 uur actief zijn. Het voordeel van het Ukkelse vaccinatiecentrum is de 
gemakkelijke toegang tot parkings, wat niet het geval is bij veel andere centra. 

 
De geleverde vaccins waren aanvankelijk van Astra Zeneca, vervolgens van 

Pfizer, gevolgd door nieuwe leveringen van Astra Zeneca. Volgende week zal het 
centrum nog eens 300 doses ontvangen en vanaf 12 april zullen er 4.000 nieuwe 
doses worden geleverd.  

 
Het college heeft de politiezone gecontacteerd in geval van eventuele resterende 
doses (enkel voor politieagenten die in het Brusselse Gewest wonen). 
 

Personen ouder dan 65 jaar met comorbiditeit zijn samen met andere burgers 
van dezelfde leeftijdsgroep opgenomen voor toegang tot de vaccinatie. Vanaf 3 april 
zullen personen tussen 18 en 65 jaar met comorbiditeit worden uitgenodigd om zich 
te laten vaccineren, volgens een regeringsakkoord dat nog gefinaliseerd moet 
worden. 
 

Sommige burgers aarzelen nog om zich te laten vaccineren: in het Brusselse 
Gewest heeft slechts 48,8% van de 85-plussers zich laten vaccineren en bij de 
burgers van 75 tot 84 jaar is dat amper 40,9%. Schepen Hublet dringt er daarom bij 
de gemeenteraadsleden op aan om iedereen die zij kennen aan te sporen zich te 
laten vaccineren.  
 

De h. Clumeck herinnert eraan dat 22.500 personen in België (waarvan de 
meesten 65-plussers) door covid overleden zijn. Na een periode van relatieve 
stabiliteit neemt het aantal covidpatiënten op intensive care weer toe, met een 
mogelijke ontwikkeling van een derde golf. Er is een race tegen de klok nodig om 
deze epidemie te verslaan via vaccinatie, vooral van 65-plussers. Aangezien 20% 



van de Ukkelse inwoners 65-plusser is, moet in theorie een bevolking van bijna 
17.000 personen prioritair gevaccineerd worden.  
 

De heer Clumeck is verheugd over het Ukkelse vaccinatiecentrum maar het 
blijft ontoegankelijk voor veel 65-plussers die gehandicapt zijn en zich niet kunnen 
verplaatsen, ondanks de thuishulp die ze kunnen krijgen. Deze bevolkingsgroep 
moet prioritaire toegang tot vaccinatie krijgen. Heeft het college specifieke 
maatregelen genomen om de vaccinatie van ouderen met een handicap te 
vergemakkelijken, zoals een sociale taxidienst of de tussenkomst van vrijwilligers? 
 

Zal het college, in het vooruitzicht van de beschikbaarheid van vaccins met 
één dosis, bij deze vaccinatiecampagne een beroep doen op gepensioneerde artsen 
en verpleegkundigen om huisartsen en thuisverpleegkundigen te helpen die het te 
druk hebben om vaccinaties aan hun gebruikelijke dienstverlening toe te voegen? 

 
Mevr. Fraiteur is zelf benaderd door mensen die zich in de door de h. 

Clumeck beschreven situatie bevinden en zij zijn niet allemaal 65-plusser. Er zijn ook 
rolstoelpatiënten die niet naar het vaccinatiecentrum kunnen komen. Welke 
maatregelen voorziet het college voor deze specifieke doelgroep en hoe zal deze 
doelgroep hierover geïnformeerd worden? 
 

Schepen Lambert-Limbosch antwoordt dat het college een systeem van 
taxicheques had opgezet voor ouderen en/of gehandicapten. Deze regeling was in 
de eerste plaats gericht op de meest kansarmen (begunstigden van de verhoogde 
tegemoetkoming). 

 
De GGC regelt het vaccinatieproces en dus ook de eventuele tussenkomst 

van al dan niet gepensioneerde vrijwillige artsen en verpleegkundigen. 
 
Het vaccin van Johnson & Johnson (één dosis en geschikt voor bewaring in 

een gewone koelkast) zal lokale vaccinatie bij mensen thuis ongetwijfeld 
vergemakkelijken. 

 
Informatie over taxicheques zal worden verspreid via alle gebruikelijke 

gemeentelijke media (Wolvendael, Facebook, website) en via het callcenter. 
 
Schepen Hublet deelt mee dat een akkoord is tussen de GGC en de 

verenigingen van huisartsen zodat deze laatste een deel van hun patiënten thuis 
kunnen vaccineren met Johnson & Johnson, onder bepaalde lichamelijke 
(bedlegerigheid) en geestelijke (dementie, verstandelijke handicap) voorwaarden. 
 

De h. Cools staat zeer kritisch tegenover het beheer van de 
gezondheidscrisis door de EU, de federale staat en het Brusselse Gewest. Hij 
spreekt niet hetzelfde oordeel uit over het beheer van de pandemie door de 
gemeente, niettegenstaande het voorval van de "musicalbus" die tijdens de eerste 
lockdown door de Ukkelse straten trok.  

 
Het college heeft steeds geprobeerd om informatie te verspreiden op basis 

van een consensus, waarbij zowel meerderheid als oppositie betrokken waren. De 
normale procedure is de gemeenteraad bijeenroepen om zijn goedkeuring te 



verlenen aan alle beraadslagingen die vandaag op de agenda staan maar niemand 
zou hebben begrepen dat de opening van het vaccinatiecentrum werd uitgesteld in 
afwachting van een vergadering van de gemeenteraad.  

 
Hij dringt erop aan dat de gedane toezeggingen in alle duidelijkheid worden 

uitgevoerd, aangezien met terugbetalingen voor een bedrag van € 3,4 miljoen niet 
lichtvaardig omgesprongen mag worden. 

 
De bedragen die door het Gewest kunnen worden gedekt betreffen de huur 

van 50 m² en de aanwerving van drie personen voor het callcenter. Indien de 
gemeente deze kosten echter zelf zou moeten dragen, wat volkomen 
gerechtvaardigd is, zou het nog steeds om een zeer redelijk bedrag gaan in het licht 
van een crisis van deze omvang. 
 

De h. Cools stelt voor om regelmatig informeel van gedachten te wisselen 
over het vaccinatiecentrum en, meer in het algemeen, over het beheer van de 
pandemie in het kader van de commissies van de burgemeester en de schepen van 
Gezondheid, los van de punten die tijdens de gemeenteraad worden behandeld.  

 
De h. Hayette preciseert dat de medewerking van het Rode Kruis zich niet 

uitstrekt tot alle vaccinatiecentra: het centrum van Heyzel wordt niet beheerd door het 
Rode Kruis en het Pachecocentrum wordt beheerd door de klinieken Sint-Jan. Er 
kunnen terecht vragen gesteld worden door de verschillen in vaccinatiegraad tussen 
de gewesten (7% in het Brussels Gewest tegenover 11% in Wallonië). 
 

De h. Clumeck dringt erop aan dat de gemeente bijstand zou verlenen aan de 
huisartsen die al zwaar op de proef worden gesteld. 
 

De h. De Bock deelt mee dat Défi alle voorgestelde beslissingen zal 
bekrachtigen maar zich zal onthouden t.a.v. punt 11 inzake de opening van het 
callcenter. Hij betreurt dat de aanwerving van contractuele ambtenaren van niveau C 
en D voor deze structuur wordt gerechtvaardigd door de moeilijkheden om studenten 
aan te werven, terwijl alle studentenorganisaties klagen over het tekort aan 
studentenjobs.  
 

Mevr. Fraiteur vraagt of er begeleiders worden voorzien voor personen die 
zich om fysieke of mentale reden niet kunnen verplaatsen en waarbij een eenvoudige 
taxicheque geen oplossing zou bieden. 
 

Schepen Lambert-Limbosch herinnert eraan dat het OCMW een 
thuiszorgdienst heeft die geïsoleerde mensen kan helpen. In het algemeen worden 
burgers in deze situatie opgevolgd en krijgen zij hulp bij verplaatsingen via hun 
ziekenfonds.  

 
De taxicheques zijn een aanvulling op de bestaande systemen zoals het 

taxibusnetwerk van de MIVB dat personen met een beperkte mobiliteit naar 
vaccinatiecentra kan vervoeren. Een van de taxibedrijven die met de gemeente 
zullen samenwerken, beschikt over 43 voertuigen aangepast voor PBM's. 
 



Schepen Hublet zegt dat de Europaziekenhuizen niet optreden als partner in 
de strikte zin van het woord maar als ondersteunende kracht om het werk van de 
medische vaccinatieteams in het centrum te vergemakkelijken. 

 
Artsen die aan de inentingscampagne willen deelnemen, registreren zich op 

de website van het Rode Kruis. Aangezien Ukkel de gemeente is met het grootste 
aantal vrijwillige artsen, was de sensibiliseringscampagne van het college bij alle 
huisartsenverenigingen een succes.  
 

De burgemeester verklaart dat het college zal bekijken of het callcenter, 
momenteel betaald door de gemeente, geïntegreerd kan worden in het kader van de 
samenwerking en financiering van de GGC. 

 
De omstandigheden verplichten de gemeente om snel te handelen. De 

burgemeester erkent dat een goedkeuring a posteriori door de gemeenteraad van 
eerder genomen besluiten geen ideale oplossing is, ondanks het volledig legale 
karakter ervan. In dit geval vond de opening van het vaccinatiecentrum, aanvankelijk 
gepland voor 5 april en vervolgens uitgesteld tot 12 april, uiteindelijk plaats op 22 
maart. Toen het nieuws van de opening op 22 maart het college bereikte, was het 
gedwongen te doen wat het moest doen. Er zou geen administratief probleem zijn 
indien het vaccinatiecentrum op 6 of 12 april was opengegaan maar het was uit 
gezondheidsoogpunt beter vooruit te lopen op de opening. 

 
Een lokale overheid heeft twee opties in een dergelijk geval: passief toezien 

op de maatregelen die andere bestuursniveaus nemen ofwel handelen wanneer zij 
daartoe in staat is. Het college heeft resoluut voor de tweede optie gekozen. Het 
college wou nooit het Rode Kruis bevoordelen t.o.v. ACS, dat uitstekend 
samenwerkt, maar het Rode Kruis is beter uitgerust voor de taken die uitgevoerd 
moeten worden. 
 

Mevr. Culer raadt aan om de nodige experts te voorzien in de centra om 
mentale gehandicapten te begeleiden zodra zij aankomen. Deze begeleiding zou niet 
beperkt mogen blijven tot vervoer naar het centrum. 
 

De voorzitster van de raad is tevreden over het constructieve karakter van 
het debat, waarin in iets meer dan een uur tijd vier agendapunten, twee interpellaties 
en een mondelinge vraag werden behandeld.  
 


