
 
Precaire verblijvers hebben recht op een vaccin  

én een vaccinatiebewijs  update 16/12/2021 
 
ORBIT wil er – samen met verschillende humanitaire organisaties en eerstelijnszones - voor 

zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren tegen COVID-19. Ook de 

overheden zetten daarop in. Ze maakten het eerder reeds mogelijk dat ook precaire 

verblijvers – waaronder mensen zonder wettig verblijf - toegang hebben tot vaccinatie. In 

verschillende talen en op vele plekken werd informatie verspreid over het belang en de 

mogelijkheden van vaccinatie.  

 

Er zijn nog geen cijfers beschikbaar van het aantal gevaccineerden bij de precaire 

verblijvers. Het is wel duidelijk dat nog veel mensen aangesproken moeten worden of op de 

hoogte gebracht moeten worden van de vaccinatiemogelijkheid. Er stelt zich nu ook de 

vraag voor een extra prik. Vele precaire verblijvers werden gevaccineerd met het Johnson & 

Johnson vaccin. 

 

1. Problemen en oplossingen voor het vaccinatiebewijs  

 

Wie zich laat vaccineren is solidair in de strijd tegen corona. De meerderheid van de 

bevolking heeft ondertussen een bewijs van vaccinatie op zak of op de smartphone staan.  

 

Voor precaire verblijvers is dat niet zo eenvoudig.  

• Precaire verblijvers kunnen geen itsme aanmaken om langs die weg hun 

vaccinatiebewijs te downloaden 

 

• Precaire verblijvers moeten een papieren versie van het vaccinatiecertificaat 

aanvragen als ze beschikken over een bis-nummer  

 

o Voor het Vlaamse Gewest kan dat telefonisch op de helpdesk van de 

Vlaamse overheid op het nummer 078/78.78.50. Er is echter een taaldrempel 

voor mensen om dit zelf te doen. Velen zullen daar ondersteuning bij nodig 

hebben. Sociale organisaties en andere hulpverleners kunnen dat doen.  

 

Meer info hierover vind je op 

https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatiecertificaat-covid-19.  

Attentie: deze informatie staat er enkel in het Nederlands en er wordt enkel 

gesproken over het rijksregisternummer. Maar: ook mensen met een bis-

nummer kunnen een vaccinatiecertificaat aanvragen.  

 

In Gent en Antwerpen zijn er loketten die met de applicatie MAGDA de 

vaccinatiebewijzen kunnen ophalen, printen en afleveren.  

 

Wij pleiten ervoor dat dergelijke aflevering ook zou kunnen in elke 

eerstelijnszone in het Vlaams Gewest. Dat blijkt nog niet het geval te zijn. 

  Je kan best contact nemen met de populatiemanagers van de eerstlijnszones. 

 

o Voor het Brussels Gewest is er een ander telefoonnummer en kan het ook 

afgehaald worden aan een info kiosk. Lees hier alle info .  

 

https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatiecertificaat-covid-19
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.laatjevaccineren.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2FContactgegevens%2520Populatiemanagers%2520nov21.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://medimmigrant.be/nl/actualiteit/covid19-vaccinatie-van-precaire-verblijvers-in-brussel-update-30-09-2021


• Attentie: een vaccinatiebewijs geldt maar van de 15de dag na het ontvangen van een 

vaccinatieprik. Dat is van belang voor reizen naar buurlanden en toegang tot 

bepaalde gelegenheden waar het vaccinatiebewijs voor nodig is. 

 

2. De boosterprik 

 

Precaire verblijvers hebben ook recht op een tweede (na Johnson & Johnson) of derde prik 

(na andere vaccins). Gemiddeld gelden deze termijn voor zo’n extra prik: 

 

Voor wie eerst Johnson & Johnson kreeg: extra prik best na 2 maanden 

Voor wie eerst Astra Zenica kreeg: extra prik best na 4 maanden 

Voor wie eerst Pfeizer of Moderna kreeg: extra prik na 4 maanden (beslissing van 15/12) 

 

Attentie: in Brussels Gewest starten de boosterprikken bij Pachecocentrum vanaf 15/12.  

 

 

3. Meer structurele oplossingen nodig 

 

Het is in ieders voordeel dat iedereen snel en efficiënt een (derde) vaccinatieprik krijgt. 

Daarom is het absoluut noodzakelijk ook de cijfers van precaire verblijvers - dus ook van 

mensen zonder wettig verblijf die gevaccineerd zijn - bij te houden. Zowel van de 

minderjarigen als de meerderjarigen.  

 

Het blijft nodig in te zetten op informatie en dialoog over vaccineren. Daarvoor zijn 

verschillende instrumenten beschikbaar. Deze gesprekskaart en de handleiding van ORBIT en 

Welzijnsschakels. Deze meertalige info van het Agentschap Integratie Inburgering.  

 

Het is evengoed in het voordeel van de volksgezondheid dat gevaccineerden onverwijld 

toegang krijgen tot zijn of haar corona-vaccinatie-certificaat. Alleen zo kunnen we het 

vertrouwen in de overheid doen groeien. De motivatie daarvoor moet even groot zijn als 

voor de vaccinatie zelf. Als elke prik telt dient elke mens die geprikt wordt daar ook een 

bewijs van te krijgen. Zo niet dan zal het vertrouwen in het vaccineren en het aanbod van de 

overheid verder dalen. 

 

De meest praktische en pragmatische weg hierin is dat er in elke gemeente een loket is waar 

iedereen die moeite heeft om zijn of haar vaccinatiecertificaat te bekomen geholpen kan 

worden. Dit voor alle doelgroepen, ouderen, kwetsbaren, precaire verblijvers,… 

 

Eind oktober stuurden wij vanuit ACV, Amnesty International België, BAPN (Belgisch Netwerk 

Armoedebestrijding), Beweging.net, Caritas International, Dokters van de Wereld, JRS 

Belgium, ORBITvzw, Samenlevingsopbouw en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een 

gezamenlijk schrijven over deze kwestie naar het Federaal Kabinet Volksgezondheid. Tijdens 

een overleg met het kabinet Vandenbroucke pleitten we voor de structurele aanpak. Wij 

zullen deze problematiek federaal en ook bij de Vlaamse overheid blijven aankaarten, en 

ook de Brusselse aanpak verder opvolgen.  

 

Wij versterkten daar ons pleidooi voor (1) meertalige cultuur-sensitieve communicatie en (2) 

meer loketten in verschillende regio’s waar betrokkenen persoonlijk hun vaccinatiecertificaat 

kunnen gaan afhalen en geholpen worden om dit te doen, naar het voorbeeld van het 

vaccinatiecentrum Pacheco in Brussel.  

 

Heb je zelf voorbeelden van een goede aanpak? Graag melden op amos@orbitvzw.be  

 

Ter info: Refu-interim publiceerde een interessant opiniestuk over de problemen van 

asielzoekers en andere precaire verblijvers bij het aanvragen van hun vaccinatiecertificaat. 

 

Nota – 09/11/2021 – Hilde Geraets – update 25/11/2021 – 15/12/2021 Didier Vanderslycke  

https://www.orbitvzw.be/vaccinatie-tegen-covid-19-zet-je-mee-in-met-deze-gesprekskaart/
https://integratie-inburgering.be/nl/corona-meertalige-info
mailto:amos@orbitvzw.be
https://www.refuinterim.be/nieuws/gevaccineerde-nieuwkomers-uitgesloten-voor-cst

