
 

Nota aan de leden van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

 
 
Betreft: Beheer van de behoeften aan persoonlijke beschermingsuitrusting en 
ander medisch materiaal en aan maskers voor de bevolking van het BHG 
 
 

 
1. Achtergrond 

 
De Covid-19-pandemie is de grootste gezondheidscrisis die het Brussels Gewest sinds 
zijn ontstaan meemaakt. Zij heeft aanzienlijke gevolgen voor het economische en het 
sociale leven. 
 
De Brusselse Regering heeft al een aantal maatregelen genomen om de economie in 
het gewest en de non-profitsector te ondersteunen.   
 
Op het vlak van gezondheid is het van het grootste belang dat de zorg- en 
gezondheidssector beschikt over het nodige medische materiaal om zowel de 
patiënten / bewoners als de verzorgers zelf te kunnen beschermen. In het vooruitzicht 
van de afbouw van de lockdown is het eveneens belangrijk dat alle personeelsleden 
van het Brussels Gewest kunnen beschikken over de nodige persoonlijke 
beschermingsuitrusting (PBU) om hun functie uit te oefenen. De Brusselse Regering 
en het Verenigd College hebben zich op 9 april jongstleden principieel akkoord 
verklaard met de werkpistes waarop deze nota gebaseerd is. 
 
In de veronderstelling dat de Nationale Veiligheidsraad de bevolking in het kader van 
de afbouwstrategie zou aanbevelen om een masker te dragen, vindt de Brusselse 
Regering het daarenboven aangewezen om voor iedere burger minstens een 
herbruikbaar stoffen masker ter beschikking te stellen.   
 

2. Uiteenzetting 
 
De intra-Belgische samenwerking bij de aankoop van persoonlijk 
beschermingsmateriaal verloopt als volgt: de federale overheid plaatst gegroepeerde 
bestellingen, op de eerste plaats voor de Belgische ziekenhuizen, huisartsen, 
tandartsen, verplegers, thuisverzorgers, vroedvrouwen, ….  Om deze en de andere 
actoren in de sector (woonzorgcentra, psychiatrische verzorgingstehuizen, instellingen 
voor personen met een handicap, initiatieven voor beschut wonen, …) zo snel mogelijk 
en voldoende te bevoorraden, worden de deelstaten aangemoedigd om op hun beurt 
autonome bestellingen te plaatsen. Alle deelstaten zijn het eens over de volgende 
principes:  

- de bestellingen moeten transparant zijn om te vermijden dat de autonome 
bestellingen die zij plaatsen met elkaar concurreren op de internationale markt, 
en, 

- informatie delen over betrouwbare leveranciers / producenten en veilige 
aanvoerketens. 



Het BHG organiseert zich daarbij als volgt: 
 
a) De behoeften centraliseren 
 
1. Medisch materiaal  
 
Iriscare zal niet alleen de bestellingen van benodigd materiaal waaraan een tekort is 
in de Brusselse welzijns- en gezondheidssector centraliseren, maar zal – tijdens de 
huidige Covid-19-crisisperiode – ook de behoeften van andere Brusselse instellingen 
die dergelijk materiaal nodig hebben, centraliseren. 
 
Met het oog daarop zijn volgend e-mailadres, GSM- en telefoonnummer aangemaakt: 
facility@iriscare.brussels, 02.435.64.80, 0478/10.51.64, alsook een tabel met een 
overzicht van de behoeften die regelmatig geüpdatet wordt. 
 
Daartoe zal het Verenigd College Iriscare op grond van artikel 5 van de ordonnantie 
van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor 
Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, hierna de Iriscare-ordonnantie 
genoemd,1 machtigen om deze opdracht, die verzoenbaar is met de opdrachten van 
Iriscare, voor een symbolische euro uit te oefenen. Ook het Algemeen Beheerscomité 
van Iriscare zal die opdracht moeten goedkeuren. Tot slot moeten ook het COCOF- 
en het VGC-College deze centralisering door Iriscare (en de rol van hub.brussels) 
goedkeuren. 
 
 
Iriscare zal zowel bestellingen plaatsen via de door de federale overheid uitgeschreven 
opdrachten als autonome bestellingen, via de door hub.brussels naar voor geschoven 
leveranciers en ketens.   
 
Daarenboven schrijft Iriscare een overheidsopdracht uit bij een Belgische producent 
van maskers om een leverbare strategische voorraad van 900.000 maskers aan te 
leggen.  
 
Iriscare zal in dat verband een speciale dotatie krijgen van de DVC op basis van een 
herfinanciering door het BHG om deze aankopen, overheidsopdrachten, enz. te 
financieren. 
Iriscare zal enkel de behoeften aan medisch materiaal ten laste nemen; 
 
 
2. Herbruikbare stoffen maskers 
 
De Brusselse Regering heeft ondersteuning geboden om de productie van artisanale 
stoffen maskers te laten opstarten door een consortium van Brusselse ondernemingen, 
dat steunt op een groot netwerk van vrijwilligers. Er zijn al bijna 100.000 maskers 
geproduceerd, die geleidelijk geleverd worden en verdeeld worden door Iriscare.   
 
Dat project blijft doorlopen. Daarnaast zou de Brusselse Regering, in de 
veronderstelling dat de NVR het dragen van maskers door de bevolking zou 

 
1 Art. 5: "De Dienst kan, mits het Verenigd College hiertoe vooraf zijn goedkeuring verleent, betalende activiteiten 

uitoefenen die verzoenbaar zijn met de opdrachten die hem zijn toevertrouwd.” 

mailto:facility@iriscare.brussels


aanbevelen, bestellingen willen plaatsen om iedere burger minstens één herbruikbaar 
stoffen masker ter beschikking te kunnen stellen. Die mogelijke bestelling zal 
toevertrouwd worden aan BPV (Brussel Preventie en Veiligheid), dat beschikt over een 
aankoopdienst die deze taak op zich kan nemen, waarbij hub.brussels zijn steun 
verleent door potentiële leveranciers in Brussel, België en in het buitenland aan te 
duiden. 
 
BPV zal een speciale dotatie krijgen om die uitgave te dekken.   
   
 
b) Bevoorrading 
 
hub.brussels is nu al een paar weken bezig met het identificeren van producenten / 
leveranciers van medisch materiaal. Het gaat daarbij zowel om persoonlijke 
beschermingsuitrusting (FFP2, FFP3, (over)schorten, handschoenen,…) als om 
medische voorzieningen (chirurgische maskers, beademingstoestellen, kleppen, 
sterilisatie-eenheden, …). 
 
Daartoe doet hub.brussels aan marktonderzoek:  

- in het buitenland via haar netwerken van economische en handelsattachés, 
EEN’s en NCP’s; 

- in het Brussels Gewest via haar cluster lifetech.brussels, die begeleiding biedt 
aan haar leden die alternatieve oplossingen voor ingevoerde producten 
ontwikkelen. 

 
Het resultaat van die prospectie wordt gedeeld met de federale overheid, 
respectievelijk via:  

- het ad hoc e-mailadres en de vergaderingen met de FOD Buitenlandse Zaken, 
FIT en het AWEX die bijgewoond worden door een vertegenwoordiger 
“aankopen” van de federale taskforce “shortages”; 

- de transversale WG6 van de taskforce “shortages” die zich buigt over 
herbruikbaar materiaal (alternatief voor materiaal voor eenmalig gebruik 
geïmporteerd uit het buitenland). 

 
hub.brussels biedt ook een overzicht van Belgische/Brusselse traders die actief zijn 
in de import van medisch materiaal. Zij zijn dus vertrouwd met de typische concepten 
van de buitenlandse handel: internationale betalingen, internationaal goederenvervoer, 
certificeringen, … (in tegenstelling tot de actoren in de zorg- en gezondheidssector die 
zich doorgaans bevoorraden bij Belgische bedrijven). 
 
Deze geïdentificeerde traders: 

- krijgen van hub.brussels zijn lijst met buitenlandse “qualified leads”, dat zijn 
gereputeerde producenten/leveranciers met een toereikende capaciteit van 
producten die beantwoorden aan de vereiste normen;  

- krijgen een gefaciliteerd contact met het FAGG en de FOD Economie voor de 
controle van de certificaten; 

- krijgen van hub.brussels alternatieve vervoermiddelen/-trajecten mochten er 
problemen ontstaan; 

- worden in contact gebracht met de kopers/verkopers van de Brusselse zorg- en 
gezondheidssector. 



hub.brussels monitort het resultaat van de gelegde contacten tussen:  
- de traders en buitenlandse leveranciers/producenten 
- de traders en Brusselse actoren/aankopers 
- de Brusselse producenten en Brusselse actoren/aankopers  

om hieruit nuttige lessen te trekken (bestellingen effectief doorgegeven, geleverd, 
conform...) en indien nodig tussen te komen. 
 
hub.brussels staat in voor de kwaliteitscontrole van de hele keten 
(leveranciers/producenten en traders) die gezorgd heeft voor de aanvoer van het 
medisch materiaal naar het BHG. hub.brussels geldt hierbij geenszins als 
certificerende overheid en draagt evenmin verantwoordelijkheid voor de 
betrouwbaarheid van offertes en de daaraan verbonden valideringsprocessen. 
 
hub.brussels en Iriscare hebben een ontwerp van samenwerkingsakkoord opgesteld 
(in bijlage bij deze nota) om de behoeften en de bevoorrading optimaal op elkaar te 
kunnen afstemmen. 
 
c) Financiering 
 
Iriscare beschikt over de nodige middelen om grote bestellingen aan te kunnen die 
beantwoorden aan de behoeften van de welzijns- en de gezondheidssector voor 
Brussel. Om ervoor te zorgen dat Iriscare bijkomende behoeften van andere Brusselse 
gewestelijke actoren kan opvangen, en wel kosteloos, ontvangt het een aanvullende 
dotatie van 10 miljoen euro vanwege de GGC, die op haar beurt gefinancierd wordt 
met een gewestelijke subsidie voor hetzelfde bedrag via basisallocatie 
30.004.42.06.4513 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, gefinancierd door een kredietoverdracht vanaf basisallocatie 
06.001.99.01.0100 van de gewestelijke begroting.  
 
Ook BPV krijgt een dotatie ad hoc toegekend. 
 
En ten slotte kan ook de tussenkomst van finance.brussels vereist zijn om kredietlijnen 
toe te staan aan: 

- de Brusselse traders die door hub.brussels geïdentificeerd zijn zodat zij over de 
middelen beschikken om op zeer korte termijn grote voorschotten te kunnen 
betalen die vereist zijn om bestellingen te plaatsen; 

- de Brusselse producenten die door hub.brussels worden begeleid zodat zij over 
de nodige middelen kunnen beschikken om de commercialisering van hun 
prototypes voor alternatieve oplossingen voor ingevoerd medisch materiaal te 
financieren. 

 
Ten slotte onderzoekt hub.brussels ook de mogelijkheid om toegang te krijgen tot 
Europese financiering voor oplossingen in verband met covid-19.   
 
 
 
d) Gewestelijke Taskforce voor de dekking van medisch materiaal in Brussel 
 
Om informatie over de behoeften en de vordering van de bestellingen vlot te kunnen 
delen, richt de Minister-President een gewestelijke taskforce op, bestaande uit: 



Iriscare, hub.brussels, BPV, finance&invest, GIBBIS, SANTHEA, Femarbel, Talent 
Brussels, de kabinetten Vervoort, Maron, Smet en Trachte. 
 
Deze taskforce komt vanaf 27 april 2020 wekelijks samen op uitnodiging van de 
Minister-President. Op de wekelijkse agenda: 

- informatie over de distributiestrategie en de prioriteiten in functie van het soort 
materiaal  

- evaluatie van het vereiste materiaal volgens het type functie voor de Brusselse 
instellingen 

- monitoring van de tekorten in het BHG 
- de geplaatste bestellingen (tevredenheidsgraad) 
- overige 

 
 

3. Gelijkekansentest 
 

4. Advies van de Inspectie van Financiën   
 

5. Akkoord van de Minister van Begroting 
 

6. Weerslag op de begroting 
 
Op gewestelijk niveau is de interdepartementale provisie voor COVID vervat in 
basisallocatie 06.001.99.01.0100, die gedebiteerd zal worden ten belope van 10 
miljoen euro ten gunste van basisallocatie 30.004.42.06.4513. Daarmee wordt een 
buitengewone subsidie overgemaakt aan de GGC. 
 
Op het niveau van het Verenigd College (GGC): 

- Er zal een begrotingsberaadslaging aangenomen worden met het oog op: (1) 
een kredietoverschrijding aan de ontvangstenzijde met in totaal 10 miljoen euro 
afkomstig van het BHG en (2) een kredietoverschrijding aan de uitgavenzijde 
om de storting van een bijkomende dotatie van in totaal 10 miljoen euro aan 
Iriscare mogelijk te maken; 

- Er wordt een buitengewone werkingssubsidie van in totaal 10 miljoen euro 
overgemaakt aan Iriscare; 

- Iriscare zal een besluit aannemen voor een kredietoverschrijding met een 
bijkomende ontvangst van 10 miljoen euro afkomstig van de GGC en een 
bijkomende uitgave om de aankoop van medisch materiaal voor de Brusselse 
openbare besturen mogelijk te maken. Dit materiaal wordt verdeeld in functie 
van de behoeften vastgesteld door de Taskforce die hiervoor is aangesteld. 

 

Toelage BPV 
 

7. Voorstel van beraadslaging 
 
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering:  
 

• hecht haar goedkeuring aan de inhoud van de nota aan de Regering; 

• belast hub.brussels en Iriscare ermee het samenwerkingsakkoord te 
ondertekenen dat als bijlage bij de nota is gevoegd 



• mandateert hub.brussels – voor een periode van 6 maanden (hernieuwbaar met 
6 maanden) – voor de coördinatie van de bevoorrading met medisch materiaal 
volgens de principes omschreven in de nota aan de Regering; 

• belast BPV ermee een overheidsopdracht uit te schrijven voor de levering van 
herbruikbare stoffen mondmaskers bestemd voor de Brusselse bevolking  

• zal aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie voorstellen om in toepassing van artikel 5 van de 
ordonnantie Iriscare - voor een periode van 6 maanden (die met 6 maanden 
hernieuwd kan worden) - Iriscare een mandaat te verlenen om de behoeften 
aan medisch materiaal van (i) de Brusselse welzijns- en gezondheidssector en 
van (ii) andere Brusselse institutionele actoren die aan dit soort materiaal nood 
hebben, te centraliseren volgens de principes omschreven in de nota aan de 
Regering; 

• hecht haar goedkeuring aan de overdracht van kredieten voor in totaal 10 
miljoen euro ten laste van basisallocatie 06.001.99.01.0100 en ten gunste van 
de allocatie 30.004.42.06.4513 van de Algemene Uitgavenbegroting van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

• zal aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie voorstellen om aan Iriscare een specifieke dotatie 
van 10 miljoen euro toe te kennen ter financiering van groepsaankopen voor de 
begunstigden vermeld in de overeenkomst, aan de hand van een verdeelsleutel 
waartoe de hogervermelde gewestelijke Taskforce beslist; 

• verzoekt finance.brussels van start te gaan met de toewijzing van ad hoc 
kredietlijnen voor de traders en producenten van PBU en ander medisch 
materiaal. 

• informeert haar besturen en ION – die medisch materiaal nodig kunnen hebben 
– over de twee coördinatoren die zijn aangesteld in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (Iriscare en hub.brussels) en hun respectieve rol in de aanvoer van 
medisch materiaal; 

• belast de verschillende betrokken Ministers met de uitvoering van deze 
beslissing.  

 
Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht.  
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