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PG Materiaal

Toelichting XXX
Nog te ontwikkelen tool 

Materiaal
FFP2-maskers
Problemen luchthaven Luik – controles 

Toekomstige vergaderingen
Vrijdag 1 mei - woensdag 6 mei
Daarna telkens op woensdag tenzij dringende elementen
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Projectgroep Externe Ondersteuning 
Overzicht eerste resultaten bevraging noden (gedetailleerd op Teams)

Vooraan staan: informatieve vragen en vragen voor 
ziekenhuishygiënisten, naast ook vragen naar psycho-sociale
ondersteuning; WZC stellen meeste vragen
Vragen die geen antwoord (kunnen) krijgen worden geregistreerd en 
aan de PG gesignaleerd
Nadrukkelijke vraag om onderscheid 0800 vs bevraging scherp te 
houden en ook in het draaiboek voor de SZC te verduidelijken en meer 
vooraan te plaatsen

Helpdehelpers - communicatieplan
Vandaag brief SchakelZorgCentra, komt op Teams
30 april: vrijwilligers, die dan profiel aanpassen
4 mei: communicatie naar zorgorganisaties
Niet meteen naar brede publiek

In de marge: vraag aan PG Cijfers en monitoring naar overzicht van wat nu 
waar geregistreerd wordt

Vergaderfrequentie wordt herleid tot 1 keer per week, op woensdag
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Feedback uit PG testen

 De PG testen had twee opdrachten:
 Strategie korte termijn (in uitvoering)
 Strategie langere termijn – vorige week afgerond

De PG zal daarom nog 1x per week vergaderen op woensdag om 
de resultaten op te volgen + om nieuwe inzichten te bespreken

 Bedrijfsgeneeskunde: testen van personeel
 Juridische aspecten (als afwijking nodig: FOD WASO + 

gegevensautoriteit)
 Testcapaciteit ifv strategie? (vraag naar kwantificering)

 Federale werkgroep: liaison nodig?
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Vraag openbaarheid van bestuur

De Morgen wenst in te zien – vraag 21 april:
Alle verslagen van de bijeenkomsten en vergaderingen van de Vlaamse 
Taskforce COVID-19 Zorg, sinds de oprichting ervan op 8 april 2020.
Alle adviezen die de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg overgemaakt 
heeft, sinds 8 april 2020, aan andere adviesorganen, expertengroepen, 
taskforces, overlegorganen, politieke organen of kabinetten betrokken bij 
de bestrijding van de coronacrisis. 

Vraag gaat enkel over verslagen Taskforce-vergaderingen
Verslagen projectgroepen worden niet gevraagd
Formele schriftelijke adviezen worden niet opgemaakt

Algemene regel: openbaarmaking bestuursdocumenten
Aantal uitzonderingen voorzien
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Vraag openbaarheid van bestuur
Absolute uitzondering voor bestuursdocumenten met informatie:

Door een derde verstrekt, zonder verplichting daartoe
Uitdrukkelijk als vertrouwelijk bestempeld
Tenzij instemming met openbaarmaking

Praktische afspraken Taskforce:
Discretie - Vereiste om voluit en vrijuit te vergaderen en tot 
beslissingen te komen
 komt neer op vertrouwelijke informatie

Procedurele voorwaarde voor afwijzing aanvraag
Vraag tot instemming deelnemers vergaderingen tot 
openbaarmaking bestuursdocumenten
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Vraag openbaarheid van bestuur
Relatieve uitzondering omwille van vertrouwelijk karakter van 

betrekkingen Vl. Gew. of Vl. Gem. met federale overheid
Van toepassing op terugkoppeling naar en van federale 
werkgroepen

Relatieve uitzondering omwille van vertrouwelijk karakter 
handelingen overheid, noodzakelijk voor politieke besluitvorming

Bv. document met advies waarin diverse politieke, 
maatschappelijke, economische, financiële belangen 
worden afgewogen, met oog op nemen beslissing
Van toepassing op elementen waarvan mogelijk bedoeling is 
dat ze het voorwerp zullen uitmaken van decreet, BVR, 
MB,…
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Vraag openbaarheid van bestuur

Procedure i.g.v. afwijzing aanvraag:
Termijn antwoord: zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 20 
kalenderdagen
Beroep mogelijk bij Beroepsinstantie inzake de 
Openbaarheid van Bestuur 
Procedure bij Beroepsinstantie ong. 1 maand, vertraging 
mogelijk omwille van COVID-19.
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