
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 22/03/2021 
HOURS: 15h30-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting 
(approval) 

 • Rapport goedgekeurd met in acht name van 

eventuele opmerkingen door Sciensano 

• Rapport approuvé à condition de tenir 

compte des remarques de Sciensano 

1.2 Agenda (approval)  • Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     
 

2.1 Epidemiological overview 
(information – Sciensano) 

Sciensano meldt dat zij voldoende gegevens afwachten alvorens zich uit te 
spreken over een mogelijk effect van vaccinaties op de hospitalisatie van de 
bredere bevolking per regio. Voor de bevolking in een WZC is de positieve 
invloed van vaccinatie reeds duidelijk. 
 

 

3. Prevention   

3.1. Protocol snelle antigentesten Sciensano stelt het protocol voor m.b.t. het gebruik van snelle antigentesten 
voor screening in bedrijven.  
 
Het ONE vraagt zich af wat de inzet van zulke sneltests betekent voor 
bedrijven met zowel werknemers als zelfstandigen? Zijn de bedrijfsartsen 
verder akkoord om dit werk op zich te nemen? Sciensano stelt dat op termijn 
een autorisatie van zelftesten een oplossing hiervoor biedt. 
 

De RMG valideert het RAG advies m.b.t. het 

protocol voor het gebruik van snelle antigentesten 

voor screening in bedrijven 

 

 
Le RMG valide l’avis RAG relatif au protocole pour 
l’utilisation des tests Ag rapides pour le screening 
dans les entreprises. 
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Op den duur kunnen werknemers (of werkgevers) laks worden van de vele 
tests, maar de snelle test werkt het best bij herhaalde screening. Om dit 
succesvol te laten zijn, is het dus het beste om het bij herhaalde tests te 
houden of ten minste tests voor milde symptomen. Daarom moet het publiek 
voldoende bekend zijn met de tests en het nut ervan. 
 
Na een positieve sneltest zal de persoon in kwestie zich reeds in isolatie 
moeten plaatsen, waarna hij/zij zich eventueel opnieuw dient te testen 
a.d.h.v. een PCR-test (beslissing van arbeidsgeneesheer indien de test 
afgenomen werd op de werkvloer, steeds bevestiging nodig indien zelftest).. 
De praktische organisatie hiervan dient verder uitgediept te worden in de 
taskforce.  
 
Ten slotte bevestigt Sciensano dat (voorlopig) ook gevaccineerde personen 
moeten worden onderworpen aan testen, daar de procedures voor alle 
personen blijven gelden. In die zin zal, bijvoorbeeld, ook het politiepersoneel 
in Brussel moeten worden getest. 
 

3.2. Deploy rapid tests for repetitive 
screening in private sector 
(Feedback – Federated entities) 

Het Coronacommissariaat herhaalt diens vraag naar een lijst met bedrijven 
of sectoren waar een hoger besmettingsrisico is. O.b.v. deze lijst wilt men de 
federale stock antigentesten verdelen naar werkplekken waar men een 
repetitieve screening kan uitvoeren. Rekening houdende met de 
epidemiologische evolutie en een beschikbare stock snelle antigentesten, 
wilt het Commissariaat zo snel als mogelijk met deze uitrol starten. 

De gefedereerde entiteiten worden verzocht om, in 

overleg met de hygiëne-inspecteurs en de lokale 

besturen, tegen vanavond 23.00 uur een indicatieve 

lijst op te stellen van bedrijven (of althans sectoren) 

die voorrang zullen krijgen bij deze herhaalde tests in 

de particuliere sector, gelieve het Commissariaat in 

CC te zetten.  

 

 

Il est demandé aux entités fédérées, en concertation 

avec les inspecteurs d’hygiène et les autorités local, 

d’établir une liste indicative des entreprises (ou tout 

du moins des secteurs) prioritaires pour ce testing 

répétitif dans le secteur privé pour ce soir à 23h, en 

mettant le Commissariat en CC. 
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4. Surveillance and detection    

4.1. Impact of the measures taken by 
COFECO and Ministers of 
Education on case management 
for PSE/PMS/CLB 
a) Mask mandatory in 5th and 

6th grade, are the children 
considered low risk ? 

b) Automatic closure of a class 
when there is 1 positive 
case (quid procedures ?) 

c) Simplification of the tracing 
for PSE/PMS/CLB 

Het punt werd op de agenda geplaatst, aangezien het Overlegcomité van 
vrijdag 19/03/2021 de ministers van Onderwijs heeft gevraagd om 
maatregelen voor te stellen die een impact zouden kunnen hebben in de 
scholen, en toch de scholen open te houden. De maatregelen die de 
ministers van Onderwijs dit weekend hebben voorgesteld houden een 
gezondheidsaspect in, en hebben in die hoedanigheid een impact op het 
case management en de protocollen van de PSE/PMS/CLB. Er wordt in 
voorzien dat de maatregelen voor het onderwijs van toepassing zullen zijn 
vanaf woensdag 24/03/2021 tot de paasvakantie. Er moeten protocollen 
worden bepaald.  
 
De RMG betreurt dat een gezondheidsmaatregel werd genomen zonder 
voorafgaand overleg met de gezondheidsactoren (zie publicatie van de 
omzendbrief Onderwijs met de diverse maatregelen zonder overleg met 
Gezondheid). Sciensano vindt het van zijn kant jammer dat er steeds vaker 
beslissingen worden genomen ongeacht de wetenschappelijke bewijzen. 
Sciensano herhaalt dat kinderen niet de motor van de epidemie zijn maar ze 
volgen. Daarom moet dezelfde gestrengheid worden overwogen voor de rest 
van de maatschappij. Als er zoveel gevallen worden vastgesteld bij kinderen, 
is dit onder meer omdat de clusteropvolging in de scholen doeltreffend is. De 
RMG benadrukt dat het onontbeerlijk is om in de bredere samenleving 
maatregelen te treffen, in het bijzonder op de werkvloer, opdat scholen zo 
goed als mogelijk kunnen worden opengehouden 
 
De RMG heeft zich reeds herhaaldelijk uitgesproken tegen het veelvuldig en 
ondoordacht veranderen van maatregelen. In dat opzicht dienen de 
voordelen en nadelen in overweging gebracht te worden als men op zeer 
korte termijn, en voor een korte periode van amper 10 dagen (tot aan de 
paasvakantie) veranderingen voorstelt die bovendien niet met het terrein 
afgetoetst zijn qua haalbaarheid. Dit brengt op het terrein veel verwarring 

De RMG betreurt dat er wordt afgeweken van de 
gangbare beslissingsprocedure m.b.t. 
sectorprotocollen, in het bijzonder dat de sanitaire 
zuil niet werd betrokken en dat maatregelen niet 
werden afgetoetst met de praktische overwegingen 
vanop het terrein. Het pleit voor doordachte en 
duurzame maatregelen die op lange termijn kunnen 
worden toegepast gezien de epidemiologische 
situatie, naar alle waarschijnlijkheid, ook na de 
paasvakantie niet gunstig zal zijn. Deze maatregelen 
dienen coherent te zijn met diegene in de algemene 
samenleving. De RMG benadrukt ten slotte dat het 
onontbeerlijk is om in de bredere samenleving 
maatregelen te treffen, in het bijzonder op de 
werkvloer, opdat scholen zo goed als mogelijk 
kunnen worden opengehouden. 
De RMG gaat akkoord met het dragen van het 
mondneusmasker in het 5de en 6de leerjaar. Ze 
voegt daaraan toe dat, met het oog op coherentie, 
deze leerlingen hun masker ook dienen te dragen 
buiten schoolverband naar analogie met het 
Ministerieel Besluit voor oudere leeftijdsgroepen .  
De RMG uit zijn bezorgdheid over het gebruik van 
epidemiologische drempels gezien deze als richtlijn 
kunnen dienen, maar op zich niet volstaan om een 
situatie correct te kunnen inschatten. Verder zijn de 
indicatoren die gebruikt worden voor de wekelijkse 
analyse in het advies van de RAG epidemio niet 
geschikt om een lijst te maken van gemeentes waar 
de epidemiologische situatie het slechtst is. De lijst 
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met zich mee en vereist een aangepaste werkwijze voor een zeer korte 
periode, en dus extra werkdruk voor het reeds sterk bevraagde PSE/CLB 
personeel. De RMG is niet tegen een strengere aanpak, integendeel, maar 
pleiten ervoor om dit op een doordachte en duurzame manier in te voeren 
voor een langere periode, bijvoorbeeld tot het einde van dit schooljaar of tot 
een bepaalde drempel bereikt is. Deze maatregelen dienen bovendien 
coherent te blijven met deze in de algemene bevolking.  
 
De RMG is van mening dat als men de mondmaskerplicht invoert in het vijfde 
en zesde leerjaar, men zich niet moet beperken tot de scholen (zie kampen 
in de paasvakantie, winkels, openbaar vervoer ...). 
 
De RMG is ook voorstander van het voorstel om de leerkrachtenlokalen te 
sluiten. 
 
Betreffende het voorstel om de lijst van gemeenten in  de wekelijkse RAG 
epidemio en bepaalde (lokale) epidemiologische drempels te includeren in 
het beslissingsproces bij het sluiten van klassen, bevestigt Sciensano dat zij 
niet werden geconsulteerd om deze maatregelen te bespreken. De RMG is 
bezorgd over het gebruik van de epidemiologische drempels, aangezien ze 
als richtlijn kunnen dienen maar ontoereikend zijn om de situatie correct in 
te schatten. Bovendien kan op basis van de indicatoren gebruikt voor de 
wekelijkse analyse in het epidemiologische RAG-advies geen lijst worden 
opgesteld van de gemeenten waar de epidemiologische situatie het slechtst 
is. De lijst van gemeenten in deze adviezen betreft de gemeenten waarvoor 
er een 'early warning' geldt, een signaal dat er iets aan de hand is, gebaseerd 
op wijzigingsindicatoren (toename eerder dan bv. hoge incidentie). Op 23/03 
vindt er een overleg plaats tussen Sciensano en de regionale 
gezondheidsinspecteurs om een andere lijst voor te stellen met meer 
geschikte indicatoren. De RMG aanvaardt dit voorstel van een aangepaste 
lijst met epidemiologische indicatoren die als 'trigger' voor verhoogde 
waakzaamheid kunnen dienen.  
 

van gemeenten in deze adviezen betreft gemeenten 
waar er een “early warning” is, een signaal dat er 
misschien iets aan de hand is en gebaseerd op een 
indicatoren van wijziging (toename, eerder dan bv 
hoge incidentie). De RMG is wel akkoord met een 
aangepaste lijst die Sciensano zal opstellen in 
overleg met de regionale gezondheidsinspecteurs. 
Laatstgenoemde lijst zal epidemiologische 
indicatoren identificeren die kunnen dienen als alarm 
voor een verhoogde waakzaamheid. In Vlaanderen 
is er reeds een systeem waar de CLB arts, zo nodig, 
in overleg gaat met de MSPOC en op die manier kan 
ageren op de lokale epidemiologische context. De 
RMG staat achter het behoud van dit functionerende 
systeem. 
Het kabinet Linard distantieert zich van 
bovenstaande RMG standpunt en steunt de 
maatregelen van het ministerie van Onderwijs. Ze 
wenst dat na de paasvakantie duurzame 
maatregelen worden genomen, in overleg met de 
andere gefedereerde instanties.  
De voltallige RMG is voorstander van het sluiten van 
een klas toe te passen vanaf 2 besmette leerlingen 
in 1 klas, conform de bestaande protocollen . Het 
benadrukt hierbij dat een te snel sluiten van klassen 
nadelig kan zijn gezien er dan meer leerlingen 
gecontacteerd dienen te worden in het kader van 
sensibilisatie voor quarantaine en testing. Deze 
sensibiliseringscommunicatie heeft een grote impact 
op de werklast van de CLB’s waardoor het geheel 
aan tracing mogelijk in gedrang komt, wat op zijn 
beurt het navolgen van quarantaine in het gedrang 
kan brengen. De RMG is wel voorstander van het 
faciliteren van bestaande protocollen en pleit voor 
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Sciensano stelt ook voor het systeem dat in Vlaanderen bestaat te behouden 
om een aanpak te garanderen die rekening houdt met de lokale 
realiteit/context. Het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt dat in 
Vlaanderen de CLB-arts nagaat wat er in de scholen gaande is en zij nadien 
samen met de MSPOC van de betrokken eerstelijnszone en het lokale 
bestuur beslissen. In de Federatie Wallonië-Brussel bestaat hier geen 
equivalent voor, het contact verloopt rechtstreeks via het AViQ of de GGC. 
In het geval van grote clusters komen de burgemeesters, de PSE-diensten 
en de regionale gezondheidsinspectie samen om de situatie te evalueren. 
Gelet op de hoge werkdruk bij het PSE/CLB is het mogelijk interessant om 
in de voorgestelde ‘risicolijst’ ook deze werkdruk te kwantificeren (zoals ook 
het geval is voor huisartsen bij het Plan A/B/C). 
 
Het ONE heeft aanpassingen voorgesteld om tracing op lange termijn te 
vergemakkelijken. PSE, CLB en PMS zijn immers nu reeds overbelast terwijl 
we nog ver van het niveau zijn dat we bereikt hebben tijdens de tweede golf. 
Die overbelasting is toe te schrijven aan de complexiteit van het huidige 
systeem voor case management. 
 
Het ONE stelt voor dat als een klas wordt gesloten, de sluiting van 10 dagen 
ingang neemt na de beslissing te sluiten en niet na het laatste risicocontact. 
Vlaanderen uit zijn voorkeur om de huidige procedure te behouden indien 
mogelijk, maar staat ervoor open dit voorstel te overwegen indien het 
systeem overbelast is.  
 
Om de tracing te faciliteren en met het oog op de context dat 70% van de 
gevallen betrekking hebben op de varianten, heeft het ONE voorgesteld om 
de quarantaine te verlengen tot 14 dagen voor HRC van wie de ouders 
weigeren om hen aan een tweede test te onderwerpen op dag 7. Het ONE 
wijst erop dat het comité zich altijd heeft uitgesproken over een quarantaine 
van 14 dagen en dat het ook om een vraag van de artsen op het terrein gaat. 
Sommige kinderen komen terug naar school na 10 dagen zonder zich te 
hebben laten testen. Dat houdt een risico in, aangezien ze drager kunnen 
zijn zonder dit te weten.  

een efficiënt en nauwkeurig toepassen hiervan. Er 
wordt voorgesteld om te werken aan duidelijke 
protocollen, vertrekkende van voorstellen voorzien 
door ONE, die na de paasvakantie geïmplementeerd 
kunnen worden tot en met het einde van het 
schooljaar (rekening houdend met een eventuele 
belangrijke verbetering van de epidemiologische 
situatie). 
Ten slotte merkt de RMG op dat er nog 
onduidelijkheid bestaat over operationele aspecten, 
over het finaliseren van deze beslissingen en over de 
feitelijke begindatum voor de tenuitvoerlegging van 
de nieuwe maatregelen. 
 
De RMG zal een nota hierover opstellen en delen met 
het Commissariaat ten einde besproken te worden 
op het IMC op 24/03/2021.  
 

 
Le RMG regrette que l'on se soit écarté de la 
procédure habituelle de décision pour les protocoles 
sectoriels, en particulier que le volet sanitaire n'ait 
pas été impliqué et que les mesures n'aient pas été 
pensées en lien à des considérations pratiques sur le 
terrain. Il plaide pour des mesures réfléchies et 
durables, applicables sur le long terme, étant donné 
que la situation épidémiologique ne sera fort 
probablement pas favorable après les vacances de 
Pâques. Ces mesures doivent être cohérentes avec 
celles de la société en général. Enfin, le RMG 
souligne qu'il est indispensable de prendre des 
mesures dans la société au sens large, notamment 
sur le lieu de travail, afin que les écoles puissent 
rester ouvertes autant que possible. 
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Op dit moment is de RMG tegen een langere quarantaine (14 dagen) voor 
kinderen die geen tweede test ondergaan op dag 7. Er is immers weinig 
animo voor de tweede test omdat zij die de quarantaine naleven dit mogelijk 
tot 17 dagen moeten doen, terwijl anderen er na 10 dagen uit zullen mogen. 
Zulke maatregel zou echter discriminerend kunnen zijn ten opzichte van niet-
geteste kinderen, en zou gevolgen hebben op ecologisch vlak en voor de 
opvolging door de school. Bovendien, zou dit coherentieproblemen creëren 
met de procedures die gelden in andere milieus (bv. bedrijven). Als die 
maatregel van kracht zou worden, zou hij zonder uitzonderingen voor alle 
leeftijdsgroepen moeten gelden en niet enkel voor kinderen. 
 
De RAG heeft zich hierover uitgesproken op 8 maart en kan zich niet 
opnieuw over dezelfde vraag beraden, behalve als er nieuwe data 
beschikbaar zouden zijn. Het feit dat mensen zich niet laten testen op dag 7 
is een argument dat reeds eerder in aanmerking werd genomen. Sciensano 
pleit voor meer bewustmaking over het feit dat zich laten testen op dag 7 een 
daad van solidariteit is, om de navolging ervan te verbeteren. 
 
Het kabinet Linard distantieert zich van bovenvermelde RMG-standpunten 
en steunt de maatregelen van de minister van Onderwijs. Het wenst dat na 
de paasvakantie duurzame maatregelen worden genomen, in overleg met 
de andere deelstaten.  
 
De voltallige RMG is voorstander van het sluiten van een klas vanaf 2 
besmette leerlingen in een klas, in overeenstemming met de bestaande 
protocollen. De RMG benadrukt dat een te snel sluiten van de klassen 
nadelig kan zijn, aangezien er meer leerlingen moeten worden 
gecontacteerd om hen bewust te maken van de quarantaine en testing. Dit 
sensibiliseringswerk heeft een grote impact op de werklast van de CLB's, 
wat de tracing in het gedrang kan brengen, wat op zijn beurt het naleven van 
de quarantaine kan schaden. De RMG steunt de facilitering van de huidige 
protocollen en pleit voor een efficiënt en nauwkeurig toepassen hiervan.  
 

Le RMG est d'accord avec le port du masque buccal 
en 5ème et 6ème primaire. Il ajoute que, pour des 
raisons de cohérence, ces élèves doivent également 
porter leur masque en dehors de l'école par analogie 
avec le décret ministériel pour les groupes d'âge plus 
âgés.   
Le RMG exprime sa préoccupation quant à 
l'utilisation de seuils épidémiologiques, car ils 
peuvent servir de ligne directrice mais ne sont pas 
suffisants pour évaluer correctement une situation. 
En outre, les indicateurs utilisés pour l'analyse 
hebdomadaire dans l'avis du RAG épidémiologique 
ne permettent pas de dresser une liste des 
communes au sein desquelles la situation 
épidémiologique est la pire. La liste des communes 
figurant dans ces recommandations concerne les 
communes où il existe une "alerte précoce", un signal 
indiquant que quelque chose est en train de se 
passer, et se fonde sur des indicateurs de 
changement (augmentation, plutôt que, par exemple, 
une incidence élevée). Le RMG accepte une liste 
adaptée que Sciensano établira en concertation avec 
les inspecteurs sanitaires régionaux. Cette dernière 
permettra d'identifier les indicateurs 
épidémiologiques qui peuvent faire office de 
"déclencheur" à une vigilance accrue. En Flandre, il 
existe déjà un système selon lequel le médecin du 
CLB consulte, si nécessaire, le MSPOC et peut ainsi 
agir sur le contexte épidémiologique local. Le RMG 
soutient le maintien de ce système fonctionnel. 
Le Cabinet Linard se distancie de l'opinion des 
positions RMG ci-dessus et soutient les mesures du 
Ministre de l'enseignement. Il est favorable à ce que 
des mesures pérennes soient prises après les 
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Er wordt voorgesteld te werken met duidelijke protocollen gebaseerd op 
voorstellen van het ONE die na de paasvakantie kunnen worden ingevoerd 
tot en met het einde van het schooljaar (rekening houdend met een mogelijke 
significante verbetering van de epidemiologische situatie).  
 
De RMG neemt akte van de beslissingen van Onderwijs zonder voorafgaand 
overleg. Er werd een nota namens de RMG opgesteld en een nieuwe, 
aangepaste lijst zal worden uitgewerkt door Sciensano samen met de 
regionale gezondheidsinspecties. De RMG benadrukt echter dat er nog 
onduidelijkheden zijn (is de beslissing genomen ja/nee?) De RMG vraagt 
bijgevolg dat zijn nota wordt behandeld in de IMC van deze woensdag 24/03. 
Als de eindbeslissing door de IMC wordt genomen, zullen de nieuwe 
maatregelen evenwel niet op het gewenste tijdstip kunnen worden ingevoerd 
(24/03/2021). 
 

vacances de Pâques, en concertation avec les autres 
entités fédérées. 
L'ensemble du RMG est favorable à la fermeture 
d'une classe à partir de 2 élèves infectés dans 1 
classe, conformément aux protocoles existants.  Il 
souligne que la fermeture trop rapide des classes 
peut être préjudiciable car il faudra contacter 
davantage d'élèves pour les sensibiliser à la 
quarantaine et au testing. Cette communication de 
sensibilisation aura un impact important sur la charge 
de travail des CLB, ce qui peut compromettre le 
tracing, qui à son tour pourrait compromettre le 
respect de la quarantaine. Le RMG soutient la 
facilitation des protocoles existants et préconise leur 
application efficace et précise. Il est proposé de 
travailler sur des protocoles clairs, basés sur les 
propositions fournies par l'ONE, qui pourront être mis 
en œuvre après les vacances de Pâques jusqu'à la 
fin de l'année scolaire (en tenant compte d'une 
éventuelle amélioration significative de la situation 
épidémiologique). 
Enfin, le RMG constate qu'il existe encore des 
incertitudes sur les aspects opérationnels, sur la 
finalisation de ces décisions et sur la date effective 
de mise en œuvre des nouvelles mesures. 
 
Le RMG rédigera un note à ce sujet et la 
communiquera au Commissariat pour discussion lors 
du CIM du 24/03/2021. 

5. Health care    

6. Stocks and shortages    
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7. Communication    

8. International    

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 25/03/2021 van 16u tot 18u. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 25/03/2021 de 
16h à 18h. 
 
 

10. AOB    

 
  



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

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

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

Cornelissen Laura Sciensano Laura.Cornelissen@sciensano.be 

Deschutter Iris Vlaanderen iris.deschutter@vlaanderen.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 

Huvelle Christian AViQ Christian.HUVELLE@aviq.be 

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

Kalimira Nyota (RMG Support) FOD Volksgezondheid  nyota.kalimira@health.fgov.be 

Lardenois Miguel Bruxelles Miguel.lardennois@gov.brussels 

Lokietek Sophie AViQ sophie.lokietek@aviq.be 

Mahieu Romain Brussels rmahieu@ccc.brussels 

Quoilin Sophie Sciensano sophie.quoilin@sciensano.be 

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 

Lernout  Tinne Sciensano  Tinne.Lernout@sciensano.be 

 


