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De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking biedt de in België gevestigde diplomatieke missies, consulaire posten en 
internationale organisaties haar complimenten aan en heeft de eer om hen recente 

informatie  mee te delen over de vaccinatiecampagne in België. 

 

1. Herinnering aan de verbale nota dd. 5 februari 2021:  
Alle leden van diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties 
die in België verblijven en die geregistreerd zijn bij de Directie Protocol zullen in de 

nationale vaccinatiestrategie opgenomen worden. Vaccinatie is vrijblijvend. Het wordt 
georganiseerd door de bevoegde gewestelijke overheden. 

2. De Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) heeft een identificatienummer bij de 
sociale zekerheid (INSZ) toegekend aan ongeveer 11.000 houders van een bijzondere 
verblijfstitel met de letter "C" of "D".  

De circa 50.000 overige houders van bijzondere verblijfstitels met de letter "P" of "S" 
hebben al een INSZ. 

3. De gehele diplomatieke en internationale gemeenschap is nu in staat om uitgenodigd 
te worden teneinde zich te laten vaccineren. Hiervoor is geen individuele actie 
vereist. Uitnodigingen worden verzonden: 

- naar het persoonlijke adres van houders van een speciale "P" of "S" verblijfstitel; 
- naar het adres van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale 

organisatie waartoe de houders van een speciale verblijfstitel "D" of "C" behoren. 

4. Het vaccinatieplan (link: klik hier) wordt opgesteld door de TaskForce Vaccinatie en 
gevalideerd door de interministeriële Commissie Volksgezondheid. Deze vooruitzichten 

kunnen veranderen, afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins.  
Sommige categorieën personen hebben voorrang, in het bijzonder degenen die ouder 

zijn dan 65 jaar en degenen die aan comorbiditeiten lijden. 

5. Patiënten met comorbiditeiten moeten hun toestand laten bevestigen door hun 

behandelende huisarts. Hij zal de voorrang voor risicopatiënten aangeven in hun 
digitaal medisch dossier. Dit dossier is gekoppeld aan het INSZ waartoe artsen in 
principe toegang hebben. 
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Patiënten die geen huisarts zouden hebben, kunnen terecht bij een huisarts van hun 
keuze die een medisch dossier zal openen en, indien van toepassing, hun risicoconditie 

zal aangeven. 

 

De Directie Protocol moedigt de hele diplomatieke gemeenschap sterk aan om gevolg te 
geven aan uitnodigingen om zich te laten vaccineren. Ze herinnert eraan dat de praktische 
aspecten – uitnodigingen, organisatie van vaccinatiecentra enz. – een gewestelijke 

bevoegdheid zijn. De details van de voorwaarden variëren enigszins naargelang het 
gewest, maar over het algemeen zal iedereen na ontvangst van de uitnodiging, zijn 

vaccinatiedatum kunnen kiezen binnen een bepaalde tijdsspanne. 

Meer informatie is te vinden op de websites van de respectievelijke regio's:  

Brussel-Hoofdstad: https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/  
Vlaanderen: https://www.laatjevaccineren.be/  
Wallonië: https://www.jemevaccine.be/  

 

De Directie Protocol wil erop wijzen dat ze niet bevoegd is om medische gegevens te 

verwerken of om mensen te ondersteunen bij de inschrijving in het afspraaksysteem 
georganiseerd door de gewestelijke overheden. Ten gepaste tijde zal iedereen zijn keuze 
moeten meedelen overeenkomstig de voorwaarden uitgelegd in de uitnodigingsbrief. 

 

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-

samenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de diplomatieke missies, 
consulaire posten en internationale organisaties gevestigd in België nogmaals van zijn 
bijzondere hoogachting te verzekeren. 

 

 

 Gedaan te Brussel op 16 maart 2021. 

 
 

https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/
https://www.laatjevaccineren.be/
https://www.jemevaccine.be/

