
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 22/04/2021 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting 
(approval) 

 • Rapport goedgekeurd  

1.2 Agenda (approval) Toevoeging AOB betreffende de Indische studenten. 
 
Kabinet Beke vraagt aan de RAG naar de mogelijkheid om na te gaan welke 
vaccinatiegraad eventueel moeten worden bereikt om (verder) te 
versoepelen. Zulke drempels kunnen eenvoudig door de bevolking worden 
opgevolgd en geven mogelijk aanzet om zich te laten vaccineren. Het 
kabinet vergelijkt hiervoor met landen zoals Israël en het Verenigd Koninkrijk, 
waar enkele versoepelingen werden gekoppeld aan een bepaalde 
vaccinatiegraad. 
 
Sciensano bevestigt dat er al binnen commissariaat rekening gehouden 
wordt met vaccinatiegraad voor planning van versoepelingen. Zij 
benadrukken evenwel dat in Israël, bijvoorbeeld, de maatregelen relatief 
stringent blijven. Bovendien hoort er duidelijkheid te zijn omtrent de 
drempels: doelen zij op één dosis van een bepaald percentage van de 
bevolking of een volledige vaccinatie?  
 

• Agenda goedgekeurd 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     
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2.1 Epidemiological overview 
(information – Sciensano) 

Sciensano heeft een overzicht van de epidemiologische situatie gegeven. 
Meer informatie hierover kan via onderstaande link worden geraadpleegd: 
COVID-19 - Epidemiologische situatie | Coronavirus Covid-19 
(sciensano.be) 
 
ONE is verbaasd over het vrij hoge aantal clusters die nog steeds actief zijn 
binnen de collectieve structuren (cf.: de scholen blijven op de 2e plaats 
staan), terwijl ze op dat moment al twee weken waren gesloten.  
 

De RMG valideert het epidemiologische overzicht. 

3. Prevention   

3.1. RAG advice on measures 
(testing and quarantine) for 
vaccinated people (Validation – 
Sciensano) 

Sciensano stelde een tweede update voor van het advies m.b.t. de impact 
van de vaccinatiestrategie op de geldende maatregelen rond testen en 
quarantaine. De RMG valideert betreffend advies. 
 
Kabinet Beke vraagt naar mogelijke versoepelingen van dit advies naarmate 
de vaccinatiecampagne in België (en in Europa) vordert. Concreet behoeden 
zij zich ervoor dat mensen zich zouden laten vaccineren, maar alsnog vele 
maatregelen moeten respecteren (cfr. rode zones en quarantaineplicht bij 
terugkeer). Sciensano stelt dat naarmate de vaccinatiegraad stijgt er hopelijk 
ook minder rode zones zullen zijn, wat in de praktijk een invloed heeft op de 
te volgen maatregelen bij reizen. Bovendien is de RAG van mening dat de 
huidige situatie, waar de risicogroepen nog niet gevaccineerd zijn, niet 
toelaat om uitzonderingen te maken. 
 
Ten slotte bevestigt Sciensano dat betreffend advies opnieuw wordt 
geëvalueerd binnen enkele weken o.b.v. de dan actuele vaccinatiegraad en 
algemene epidemiologische situatie. 
 
Enkele RMG-leden uitten hun ongerustheid over maatregelen die enkel van 
toepassing zijn bij volledig gevaccineerde personen. Hiermee wordt 
verwezen naar de voorgestelde maatregelen in woonzorgcentra, waar 
andere maatregelen gelden voor gevaccineerde personen dan niet-
gevaccineerde personen indien er een hoge vaccinatiegraad in de betrokken 

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

maatregelen voor gevaccineerde personen, maar 

benadrukt dat genomen maatregelen een afweging 

dienen zijn van maatschappelijke, ethische en 

wetenschappelijke aspecten. 

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
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collectiviteit is (cfr. hoog-risicocontact). Een onderscheid bewaren tussen 
gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen bij een hoge vaccinatie 
graad doet mogelijks het nut van de drempels teniet. Sciensano beklemtoont 
dat niet-gevaccineerde personen meer kans hebben om het virus te 
verspreiden (en om symptomen te ontwikkelen). Evenwel erkennen de 
RMG-leden dat een ‘nul-risico’ niet realistisch is en dat een aanhouden van 
bepaalde maatregelen omwille van een beperkt risico niet maatschappelijk 
houdbaar is op termijn, wanneer een voldoende risicobeperkende situatie 
wordt bereikt. 
 
De RMG besluit dat beperkende maatregelen steeds moeten steunen op een 
afweging van maatschappelijke, ethische en wetenschappelijke aspecten. 
 
Daarenboven moet men erop toezien dat uitzonderingen voor bepaalde 
collectiviteiten of groepen duidelijk blijven voor de bevolking. Naarmate de 
vaccinatiecampagne vordert, zijn er namelijk meer collectiviteiten of groepen 
die volledig gevaccineerd zijn en dus mogelijk beroep willen kunnen doen op 
uitzonderingen. 
 

4. Surveillance and detection    

4.1. Presentation on the health 
survey report (Information – 
Sciensano) 

Het rapport van de 6e COVID-19-Gezondheidsenquête werd in de RMG 
voorgesteld. De resultaten van deze enquête kunnen via onderstaande link 
worden geraadpleegd: 
 http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/report6_covid-
19HIS_NL.pdf  
 
Om deze correlatie met het obesitaspercentage vast te stellen, heeft 
Sciensano zich gebaseerd op andere indicatoren die als risicofactoren voor 
gewichtstoename worden beschouwd (voedingsgewoonten, snacken, 
toename van sedentaire levensstijl, afname van lichamelijke activiteit...). Tot 
slot werd in andere enquêtes een van de gebruikte indicatoren expliciet 
toegelicht: "In vergelijking met het begin van de crisis, vindt u dat uw gewicht 
is toegenomen/afgenomen/hetzelfde is gebleven?". Deze verschillende 

 

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
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factoren lijken sterk samen te hangen met het feit dat mensen telewerken en 
besteden veel meer tijd aan zitten/liggen. 
 
Op basis van dit rapport lijkt de populatie van de 65-plussers het minst 
getroffen te zijn door de gevolgen van de crisis. 
 In vergelijking met de andere leeftijdsgroepen hadden de deelnemers in de 
groep van de 65-plussers vaker een hoog opleidingsniveau. 
 Omdat hun sociaaleconomisch niveau gunstiger is, worden zij wellicht 
minder getroffen door de crisis.Er is geen informatie over de demografische 
situatie van de 65-plussers (met partner, alleen, in een rustoord), maar het 
zou inderdaad interessant kunnen zijn om hun gezinssamenstelling in de 
toekomst grondiger te onderzoeken. 
 
De sociaaleconomische gradiënt is nog steeds zeer zichtbaar in de 
gegevens en het lijkt er inderdaad op dat de kloof groter wordt. 
 Meer verfijnde analyses van longitudinale gegevens zouden nodig zijn om 
na te gaan of de sociaaleconomische kloof verandert naarmate de crisis 
vordert. 
 

4.2. RAG advice on duration of 
validity of an Ag negative rapid 
test (Validation – Sciensano) 

Sciensano heeft het advies van de RAG over de geldigheidsduur van een 
negatieve snelle Ag-test voorgesteld. Dit kan via de volgende link worden 
geraadpleegd:http://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210419_Advice_RAG_validit
y%20period%20negative%20Ag%20test_NL.pdf  
 
Dit advies werd opgesteld in de context van de testevenementen die 
binnenkort zullen worden georganiseerd. Het type test dat wordt gebruikt, zal 
waarschijnlijk een snelle Ag-test zijn, dus de vraag was hoe lang vóór het 
evenement een test moet worden afgenomen om een persoon toegang te 
verlenen (cf.: met andere woorden, hoe lang kan een negatieve snelle Ag-
test als geldig worden beschouwd?). 
 

De RMG valideert het RAG advies over de geldigheid 

van een negatieve snelle Ag-test. 

 

http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210419_Advice_RAG_validity%20period%20negative%20Ag%20test_NL.pdf
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210419_Advice_RAG_validity%20period%20negative%20Ag%20test_NL.pdf
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210419_Advice_RAG_validity%20period%20negative%20Ag%20test_NL.pdf
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4.3. RAG advice on rapid PCR tests 
(Validation – Sciensano) 

  

4.4. RAG advice on automatized AG 
tests (Validation – Sciensano) 

  

5. Health care    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

7.1 Communication related to 
testing and quarantine during 
vacation time (Short update – 
Infocel) 

Infocel vraagt aan het Commissariaat om zijn verwachtingen te 
verduidelijken met betrekking tot het verzoek om een 
communicatiecampagne die is gewijd aan de naleving van de maatregelen 
in verband met de testing en de quarantaine tijdens de vakantieperiode. 
 

Het RMG-secretariaat zal contact opnemen het 

commissariaat en Infocel om de verwachtingen en 

vragen te verduidelijken.  

8. International    

8.1. Uitzondering tot Quarantine in 
context of Indisch variant 

Er werd een cluster van besmettingen met de Indische COVID-variant 
vastgesteld bij een groep verpleging die in Aalst en Leuven hier een opleiding 
komt volgen om nadien in WZC te werken. Deze groep studenten, afkomstig 
uit India, reisde via Frankrijk naar België en kon voor vertrek en bij aankomst 
respectievelijk een negatieve PCR-test en een negatieve sneltest 
voorleggen. Er is van deze groep studenten geen PLF-formulier terug te 
vinden, wat wel vereist is om naar België te reizen. Na hun aankomst werden 
enkele studenten licht symptomatisch, waarna zij de betrokken diensten 
inlichtten. 
 
Daar er momenteel onduidelijkheid is over de besmettelijkheid van de variant 
en de doeltreffendheid van de vaccins op deze variant, stelt de RMG voor 
om (tijdelijk) eenzelfde quarantaine- en testplicht op te leggen voor alle 

De RMG stemt in met een test- en quarantaineplicht 

voor reizigers die vertrekken vanuit India, zoals 

deze al geldt voor reizigers uit Brazilië en Zuid-

Afrika.  
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reizigers die vertrekken vanuit India, zoals deze plichten reeds gelden voor 
reizigers uit Brazilië en Zuid-Afrika. 
 
Vanuit de RAG zal bekeken worden hoe de landenlijst geëvalueerd dient te 
worden. Er is nood aan verduidelijking van de beslissingsprocedure hiervoor. 
Indien frequente wijzingen nodig zijn bestaat mogelijks de nood een 
beslissingsprocedure te ontwikkelen om ad hoc beslissingen te voorkomen 
en een beslissing op RMG niveau toe te laten.  

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
maandag 26/04/2021 van 15u30 tot 17u. 
 

10. AOB    

10.1. Notification EWRS Bulgaria –  
novel mutation S:P25F 
(Information – FPS Public 
Health) 

  

10.2. Travel advice FPS Foreign 
affairs –  salivary and 
nasopharyngeal PCR tests 
(Information – FPS Public 
Health) 
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