
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 30/09/2021 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting 
(approval) 

Het rapport werd gevalideerd mits in acht name van de aanpassingen 
voorgesteld door sciensano.  

• Rapport goedgekeurd  

• Rapport approuvé 

1.2 Agenda (approval) Er wordt een punt toegevoegd voor de documenten die de RMG heeft 
ontvangen m.b.t. de herstelfase.  
 
Sciensano vraagt om een agendapunt toe te voegen bij varia rond de 
rapportering van de cijfers in woonzorgcentra. 
 
Brussel voegt bij varia ook een vraag toe over de normen van de co² meters 
in de schoolomgeving. 

• Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(information – Sciensano) 

Sciensano stelt het epidemiologisch overzicht voor. Hieronder volgt een 

samenvatting van de voornaamste aanbevelingen en vaststellingen: 

De algemene trend voor nieuwe infecties en hospitalisaties blijft globaal al 

een aantal weken stabiel, met kleine wekelijkse schommelingen.  

In Vlaanderen is de trend algemeen vergelijkbaar in alle provincies, met een 

stabilisatie van het aantal nieuwe besmettingen en nog een lichte daling tot 

stabilisatie van de nieuwe hospitalisaties. 

De RMG valideert het epidemiologische overzicht. 

Le RMG valide l’aperçu épidémiologique. 
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In Brussel is er nu voor de tweede week een licht dalende trend in infecties, 

en ook in nieuwe hospitalisaties. De evolutie is dus voorzichtig gunstig, maar 

de waarde van de verschillende indicatoren blijft wel hoog. De huidige 

maatregelen moeten dan ook verder aangehouden worden. 

In Wallonië is de trend in infecties nog steeds stijgend, in bijna alle provincies 

(behalve Henegouwen, waar de trend eerder stabiliseert) en in bijna alle 

leeftijdsgroepen. In Luik is er op weekbasis nog een verdere toename, maar 

deze vertraagt de laatste dagen, en de Rt is ook lager dan 1. 

In de Duitstalige gemeenschap evolueren de indicatoren ongunstig, met een 

toename van zowel het aantal besmettingen als hospitalisaties en de PR (die 

nu gestegen is tot bijna 14%), en met een hoge Rt waarde voor besmettingen 

(1,369).  

De start van het nieuwe schooljaar is zoals verwacht gepaard gegaan met 

een (verdere) toename van besmettingen bij kinderen, vooral bij de 0-9-

jarigen. Gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ, rapport 

van G. Molenberghs et al.) over infecties op de werkvloer tonen ook aan dat 

sedert de opening van de scholen, de incidentie in de algemene bevolking 

voor het eerst hoger is dan de incidentie bij de beroepspopulatie, doordat 

een hogere proportie van de besmettingen gedetecteerd wordt bij kinderen 

dan bij volwassenen. De data tonen ook een hogere incidentie aan in 

volwassenen die in de onderwijssector werken dan gemiddeld. Maar voor 

het eerst lijkt het aantal besmettingen nu ook in deze groep van 0-9-jarigen 

te stabiliseren en ook het aantal gevallen en het aantal clusters in het 

Nederlandstalig onderwijs nemen af. In het Franstalig onderwijs nam het 

aantal clusters in scholen de voorbije week nog licht toe, maar de grote 

meerderheid van de scholen rapporteert geen clusters. De impact van het 

nieuwe schooljaar lijkt momenteel dus nog beperkt, vooral in Vlaanderen. 

Hierbij wordt opgemerkt dat de huidige analyse van de situatie in scholen is 

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/COVID+RZS2021_v14.pdf
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/COVID+RZS2021_v14.pdf
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gebaseerd op de maatregelen voor contact tracing en quarantaine in scholen 

in voege in de maand september. Er moet afgewacht worden of dit verder zo 

zal blijven na de invoer van de nieuwe maatregelen (waarbij kinderen < 12 

jaar niet meer in quarantaine moeten na een hoog-risicocontact op school, 

maar wel nog getest worden). Ook de impact van de start van het 

academiejaar voor hoger onderwijs moet nog worden afgewacht. In 

Vlaanderen is de vaccinatiegraad bij de 18-24-jarigen hoog (84% is volledig 

gevaccineerd), en zal het aantal besmettingen hopelijk onder controle 

blijven. In Wallonië is 70% van deze leeftijdsgroep volledig gevaccineerd, en 

in Brussel slechts 42%. Door de verplaatsingen van studenten tussen hun 

kot en thuis kan er ook verdere verspreiding zijn van infecties over de 

provincies/regio’s heen.  

Het alarmniveau blijft ongewijzigd, zowel nationaal als voor de provincies en 

het Brussels hoofdstedelijk gewest. 

 
Besluit classificatie nationaal: Alarmniveau 2 met verder stabiele trend in 
nieuwe besmettingen en hospitalisaties. 
 
 

3. Prevention   

3.1 Emergency brake in education 
(Discussion) 

Er was onduidelijkheid over de regelgeving van de “emergency break” in het 
onderwijs.  
 
Leden ventileren hun standpunten aangaande enerzijds, het toepassen van 
een duidelijke indicator (4 gevallen in een klas of 25%) om de proportionaliteit 
van de maatregelen in geval van een cluster te vrijwaren. Dit beschermt 
tevens de CLB artsen tegen druk vanuit lokale overheden indien zij 
klassen/scholen wensen te sluiten wanneer dit niet aan de orde is. 
Daarnaast wordt er gepleit voor het behouden van de bestaande regel, nl 
het uitvoeren van een risico analyse die de lokale situatie in acht neemt voor 

De bestaande praktijken m.b.t. clusters worden 

aangehouden, dit houdt in dat maatregelen bepaald 

worden op basis van een risico-analyse. 

 

De leden geven feedback voor vrijdag 01/10/2021 

10u, voor wat betreft de verwoording van deze 

beslissing. Deze beslissing zal in de vorm van een 

nota op woensdag 06/10/2021 voorgelegd worden 

ter validatie van het IMC. 
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het bepalen van maatregelen bij clusters. Er wordt wederom gewezen op het 
belang van het openhouden van de scholen.  
 
Na de verschillende standpunten van de leden en de kabinetten van 
onderwijs te hebben gehoord, heeft de RMG in consensus en in overleg met 
vertegenwoordigers van de Kabinetten Onderwijs het volgende beslist: 
 
“De bestaande praktijken m.b.t. clusters worden aangehouden, dit houdt in 

dat maatregelen bepaald worden op basis van een risico-analyse.” 

 
Deze beslissing werd genomen om de continuïteit in regelgeving te 
garanderen en ook de coherentie tussen de regels te behouden.  
 
De leden geven op deze formulering van de beslissing feedback voor vrijdag 

01/10/2021 10u,. Deze beslissing zal in de vorm van een nota op woensdag 

06/10/2021 voorgelegd worden ter validatie van het IMC. 

 
De implementatie van de regels die gelden voor de lagere scholen gaan ten 
laatste in werking op 4/10/2021. Er werd een wachtperiode voorzien om de 
ICT systemen te updaten aan de nieuwe regels. Indien deze ICT systemen 
sneller up to date zijn, mogen de betrokken partijen al in gebruik nemen voor 
4/10/2021. 
 

 

La pratique existante concernant les foyers est 

maintenue, cela signifie que les mesures sont 

déterminées sur la base d'une analyse des risques.  

 

Les membres sont invité de fournir un retour 
d'information avant le vendredi 01/10/2021 10h, 
concernant le formulation. Cette décision sera 
présentée sous forme de note le mercredi 
06/10/2021 pour validation par le CIM. 

3.2 RAG advice thresholds and CST De RAG heeft een generiek advies gecreëerd ivm met het gebruik van CST 

gekoppeld aan de alarmniveaus. In het kader van het 

samenwerkingsakkoord aangaande het CST is het mogelijk de RAG te 

consulteren voor een advies per regio, hiervoor is een duur  van 5 dagen 

voorzien tussen de aanvraag en het verkrijgen vaneen advies. Vragen voor 

evaluaties in deze context dienen rechtstreeks gesteld te worden aan de 

RAG. De RAG presenteert deze adviezen tijdens de vergadering van de 

RMG ter informatie.  

 

Vragen voor evaluaties in deze context dienen 

rechtstreeks gesteld te worden aan de RAG. De RAG 

presenteert deze adviezen tijdens de vergadering 

van de RMG ter informatie.  

 

Het RMG secretariaat verzamelt informatie over 

maatregelen aangaande het CST geïmplementeerd 

door de regio’s, om zo een overzicht te behouden. De 

leden zijn bij deze uitgenodigd om pro-actief deze 
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Het RMG secretariaat verzamelt informatie over maatregelen aangaande het 

CST geïmplementeerd door de regio’s, om zo een overzicht te behouden. 

De leden zijn bij deze uitgenodigd om pro-actief deze informatie te delen en 

het secretariaat op de hoogte te houden van enige wijzigingen.  

 
Ter verduidelijking, het betreft een een niet-bindend RAG advies. De 
respectievelijke gefedereerde entiteiten, burgemeesters of gouverneurs 
kunnen zo de epidemiologische omstandigheden in overweging  nemen om 
het toepassingsgebied van het COVID Safe Ticket in een deelstaat of lokaal 
uit te breiden of het gebruik te verstrengen overeenkomstig de bepalingen 
van het samenwerkingsakkoord. 

 
Na de vergadering heeft het Waalse Gewest zijn standpunt over het 
gebruik van het CST als volgt kenbaar gemaakt: 
 
- Gezien de interne mobiliteit in onze regio, het feit dat men zich niet van de 
ene provincie naar de andere of zelfs van de ene regio naar de andere kan 
verplaatsen, gezien de snelheid waarmee de epidemie zich zou kunnen 
ontwikkelen, met name in de herfst- en winterperiode, en om praktische 
redenen zodat de bevolking haar weg kan vinden in de maatregelen ter 
versterking van de gecombineerde preventie: het zal geen zin hebben om 
CST op regionaal niveau toe te passen, de toepassing ervan op provinciaal 
niveau zal alleen maar leiden tot verplaatsing van de bevolking naar 
plaatsen van ontspanning, cultuur en catering meer. Dit zal onvermijdelijk 
leiden tot de verplaatsing van mensen met een alarmwaarde tussen 3 en 5 
en dus met een hoge viruscirculatie naar andere regio's waar de CST niet 
zou worden toegepast omdat het virus daar minder circuleert. => Wij zijn 
van mening dat het beter is het gebruik van CST op regionaal niveau toe te 
passen totdat de epidemiologische situatie zich over het geheel genomen 
heeft gestabiliseerd.  
 
- Anderzijds zou men voorzichtiger willen zijn en gecombineerde preventie 
willen aanmoedigen voordat een epidemiologische situatie ontstaat die 
aanleiding geeft tot bezorgdheid, met de hulp van het CST. Daartoe willen 

informatie te delen en het secretariaat op de hoogte 

te houden van enige wijzigingen.  

 

Les questions relatives aux évaluations dans ce 

contexte doivent être adressées directement au 

RAG. Le RAG présente ces avis à la réunion du RMG 

pour information.  

 
Le secrétariat du RMG collecte des informations sur 
les mesures concernant la CST mises en œuvre par 
les régions, afin de maintenir une vue d'ensemble. 
Les membres sont invités à partager ces 
informations de manière proactive et à tenir le 
secrétariat informé de tout changement. 
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wij een extra nuancering aanbrengen in de alarmdrempel vanaf welke het 
CST kan worden gebruikt. Wij zijn voorstander van een mogelijk gebruik 
naar gelang van de situatie en de context vanaf niveau 2 voor de sectoren 
waarin de samenwerkingsovereenkomst voorziet (en niet alleen voor 
evenementen) en sterk aanbevolen vanaf niveau 3. 
 
Het Waals Gewest is het derhalve niet eens met het ADVIES van de RAG 
betreffende de gebruiksvoorwaarden van het CST.  
 

3.3 Short presentation of the 
measures taken by the German 
community 

Naar aanleiding van de epidemiologische toestand in de Duitstalige 
gemeenschap, werden door de crisiscel van de Duitstalige gemeenschap 
volgende vaststellingen gedaan en maatregelen genomen: 
 
- Gezien het risico dat de evenementen inhouden, heeft het DG 
Crisiseenheid tijdens zijn vergadering van vandaag besloten om met ingang 
van 2 oktober 2021 een CST verplicht te stellen voor evenementen met meer 
dan 50 personen binnenshuis en 200 personen buitenshuis. 
- Door het grote aantal grensbewoners dat in het buitenland is gevaccineerd, 
wordt de vaccinatiegraad in de regio momenteel op 85% geschat. 
- In geval van alarmniveau 4 heeft de crisiseenheid belangrijke aanvullende 
beschermingsmaatregelen getroffen in de cateringruimte. Deze worden nu 
al gecommuniceerd om de bevolking bewust te maken. 
 
Deze maatregelen hebben als doel de epidemiologische situatie onder 
controle krijgen.  
 

 

4. Surveillance and detection    

4.1    

5. Health care    

5.1    
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6. Stocks and shortages    

6.1    

7. Communication    

7.1    

8. International    

8.1.    

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 Behoudens urgente gevallen, zal de volgende RMG-
vergadering doorgaan op donderdag 07/10/2021 van 
16u tot 18u. 
 

 
Sauf urgence, la prochaine réunion aura lieu le jeudi 
07/10/2021 de 16h à 18h. 
 
 

10. AOB    

10.1. clarification of the existing 
rules for youth camps 

Er zijn geen wijzigingen gepland in de bestaande regels.  
 
Tijdens de vergadering blijkt dat er bij sommige RMG leden verwarring is 
over de huidige regels. 
 
Een overleg in kleine groep zal plaatsvinden ter verduidelijking van de regels. 

De leden worden uitgenodigd om een contactpersoon hiervoor aan het RMG 

secretariaat mee te delen.  

 

Een overleg in kleine groep zal plaatsvinden ter 

verduidelijking van de regels. De leden worden 

uitgenodigd om een contactpersoon hiervoor aan het 

RMG secretariaat mee te delen.  

 

Une consultation en petit comité aura lieu pour 
clarifier les règles. Les membres sont invités à 
communiquer une personne de contact à cette fin au 
secrétariat du RMG. 
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10.2. documents on measures and 
cooperation applicable after the 
federal phase 

Er is aan de RMG feedback gevraagd over 2 documenten in het kader van 
het einde van de federale fase en de start van de herstelfase. Het RMG 
secretariaat zal deze documenten bezorgen aan de leden. De leden hebben 
tot maandag 04/10/2021 10u de mogelijkheid om hun feedback door te 
sturen aan het RMG secretariaat.  

Beide documenten worden aan de leden 

doorgestuurd. Indien de leden dit wensen kunnen ze 

hun feedback aan het RMG secretariaat bezorgen 

voor maandag  04/10/2021, 10h.  

 

Les deux documents seront transmis aux membres. 
Si les membres le souhaitent, ils peuvent envoyer 
leurs commentaires au secrétariat du RMG avant le 
lundi 04/10/2021, 10h. 

10.3. reporting of figures of 
residential care centres 

De informatie rond woonzorgcentra wordt reeds vermeld  in wekelijks rapport 
en in het dashboard op de website van Sciensano. De situatie in de 
woonzorgcentra verandert weinig. Sciensano gaat de aparte rapportering in 
maandelijkse rapporten stoppen. Er zal een rapport worden geschreven 
indien de situatie veranderd. 
 
 

 

10.4. co² meters in school 
environment  

Brussel laat weten dat de huidige normen rond ventilatie in scholen moeilijk 
toe te passen zijn in de praktijk.  
 
De ventilatie normen voor scholen staat op de agenda van de preparatoire 
dat plaatsvindt op maandag 03/10/2021 en op de agenda van het IMC dat 
plaatsvindt op woensdag 6/10/2021.  
 
Het  RMG secretariaat volgt op welke vragen bij de leden resteren na deze 
vergaderingen en deze vragen kunnen zo nodig daarna op de RMG 
besproken worden. 

 

10.5. Administration  Het RMG secretariaat gaat na of in de toekomst documenten die verstuurd 
worden per mail ook verzameld kunnen worden via een Sharepoint dat 
toegankelijk is voor de leden. 

 

 
  



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Alen Victor (RMG Support) FOD Volksgezondheid victor.alen@health.fgov.be 

Borms Maurien FOD Volksgezondheid maurien.borms@health.fgov.be 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

Corman Karin Communauté Germanophone karin.cormann@dgov.be 

Detaille Emilie Cabinet Morreale emilie.detaille@gov.wallonie.be 

Gijs Geert Commissariat Geert.Gijs@commissariat.fed.be 

Haulotte Delphine FWB delphine.Haulotte@gov.cfwb.be 

Hitabatuma Vincent FWB Vincent.HITABATUMA@gov.cfwb.be 

Henry Anne-Claire Fédération Wallonie Bruxelles anne-claire.henry@one.be 

Husden Yolande Cabinet Morreale yolande.hudsen@gov.wallonie.be 

Lokietek Sophie AViQ sophie.lokietek@aviq.be 

Martens Tina Brussels tmartens@gov.brussels 

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

De Ridder Ri Cabinet Vandenbroucke ri.deridder@vandenbroucke.fed.be 

van de Konijnenburg Cecile  FOD Volksgezondheid  cecile.vandekonijnenburg@health.fgov.be 

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Verbeken Bert FOD Volksgezondheid bert.verbeken@health.fgov .be 

Lernout  Tinne Sciensano  Tinne.Lernout@sciensano.be 



 
 

Wildemeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

Doms Kurt   

Gilson Thomas Cabinet Desir (onderwijs) Thomas.GILSON@gov.cfwb.be 

Diericx Manu Kabinet Weyts (onderwijs) manu.diericx@vlaanderen.be 

 


