
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 31/05/2021 
HOURS: 15h30-17h30 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting 
(approval) 

 • Rapport goedgekeurd  

1.2 Agenda (approval) - Punt jeugdkampen verplaatst naar donderdag 03/06 
- Punt zeevarenden zal tegelijk behandeld worden met punt 3.2 

in verband met de safe list. 

• Agenda goedgekeurd 

 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(information – Sciensano) 

  

2.2 Concerns about planned and 
future relaxations (discussion) 

Met het oog op de vele geplande versoepelingen, in het bijzonder de 
maatregelen van 8-9 juni en het weldra verdwijnen van het begrip 
'knuffelcontact', de voorzitter van de RMG stelt voor dat de RMG toch zijn 
grote bezorgdheid hierover uit. Er heerst nog steeds een belangrijke 
viruscirculatie en door te snelle versoepelingen in volle vaccinatiecampagne 
neemt het risico op opflakkeringen alleen maar toe. Bovendien zullen te 
snelle versoepelingen, zeker deze met rechtstreekse impact op het houden 
van fysieke afstand (bvb opdoeken van het begrip knuffelcontact) met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid leiden tot het minder navolgen van 
andere beschermende regels (bv correcte maskerdracht, contacten, e.a.). 
Gezien men door onverantwoord gedrag ook anderen in gevaar brengt, lijkt 
het actueel te snel en teveel leggen van de verantwoordelijkheid bij de 

De RMG wil zijn bezorgdheid uitdrukken aangaande 

de komende versoepelingen. 

 

De RMG begrijpt de noodzaak om langzaam over te 

stappen van crisisbeheer naar risicobeheer. Wel wijst 

de RMG erop dat eerdere ervaring in deze crisis 

toonde dat niet iedere individuele burger in dezelfde 

mate blijkt geeft van verhoopt verantwoord gedrag en 

daardoor naast zichzelf ook anderen in gevaar 

brengt. 

 



 
 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

individuele burger (waarvan we weten dat dit niet steeds goed werkt) toch 
eerder een ongeoorloofd risico. Het is de verantwoordelijkheid van de RMG 
om te waarschuwen en zijn bezorgdheid te uiten over de snelheid waarmee 
deze versoepelingen worden doorgevoerd.  
 
Een deel van de bevolking volgt de maatregelen goed op, maar dat geldt niet 
voor iedereen. Hiermee moet rekening worden gehouden omdat dit een 
risico vormt, zowel voor de personen die zich niet aan de geldende regels 
houden, als voor degenen die zich er wel aan houden. Waarom niet wachten 
totdat er een hogere vaccinatiegraad is bereikt?  
Wat er ook gebeurt de evolutie van de situatie moet van nabij opgevolgd 
worden. De zaken moeten in perspectief worden geplaatst en er moet 
benadrukt worden dat de persoonlijke verantwoordelijkheid gekoppeld is aan 
het collectief (het risico om iemand anders te besmetten blijft bestaan). 
 
Het is zeer belangrijk om deze initiatieven te kaderen (bv.: begrip social 
distancing vanaf 9 juni). 
 
De RMG vestigt de aandacht op het feit dat men voorzichtig genoeg moet 
blijven en men niet alles te snel mag lossen in deze overgang van crisis- 
naar risicobeheer. De versoepelingen van deze zomer mogen het begin van 
het nieuwe schooljaar in september niet in het gedrang brengen, in het 
bijzonder voor de jongeren/kinderen.  
 
Het is interessant eraan te herinneren dat de vrijstellingen en versoepelingen 
alleen gelden voor personen die geen symptomen vertonen en om op het 
niveau van de communicatie een duidelijk onderscheid te maken tussen 
symptomatische/asymptomatische personen (bv.: opnieuw uitleggen 
waarom men niet naar het werk/school mag als men ziek is). We bevinden 
ons op het keerpunt van de epidemie, het is daarom des te belangrijker om 
de juiste keuzes te maken. 

Gezien de vele versoepelingen die de komende 

weken en maanden zijn gepland, met name het 

verdwijnen van het begrip "knuffelcontact", wenst de 

RMG de aandacht te trekken op de start van het 

nieuwe schooljaar in September en het feit dat de 

geplande versoepelingen deze niet in het gedrang 

mogen brengen.  

  

Er is tevens een communicatie nodig, met de nodige 

aandacht voor het ‘waarom’ ter herinnering aan het 

feit dat versoepelingen enkel gelden voor 

asymptomatische personen. Symptomatische 

personen dienen zich nog steeds te laten testen 

(PCR) en in isolatie te gaan in afwachting van het 

resultaat. Hoog-risicocontacten moeten ook worden 

getest en in quarantaine geplaatst volgens de 

instructies van de gezondheidsarts-inspecteur. Er 

dient tevens voldoende gecommuniceerd worden 

over het feit dat we ons op een keerpunt van de 

epidemie bevinden: ofwel zetten we onze 

inspanningen voort en verbetert bijgevolg de 

epidemiologische situatie, ofwel versoepelen we te 

snel en zal er wederom een stijging van het aantal 

gevallen gezien worden.  

 

3. Prevention   
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3.1. Request to address residential 
and non-residential ‘summer 
camps’ (discussion - ONE) 

Gezien de urgentie van punt 3.1 (IMC en OCC deze week) komt de RMG 
overeen dit punt met prioriteit te behandelen op de volgende vergadering 
(03/06/2021). 

Dit punt is verplaatst naar donderdag waar het als 
prioriteit besproken wordt.  
 

3.2. Generic procedure related to the 
“safe list of countries in the 
context of VOC with escape 
mutant (validation – FPS Public 
health) 

De dienst Internationale Betrekkingen van de FOD Volksgezondheid (IBRI) 
licht een voorstel toe van de Raad van de Europese Unie m.b.t. tijdelijke 
restricties op niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijkheid om zulke 
restricties op te heffen. Dit voorstel beoogt een meer geharmoniseerde 
aanpak tussen de verschillende EU-lidstaten m.b.t. maatregelen t.a.v. 
reizigers in het kader van het European Digital COVID certificate. Gelet op 
mogelijke conflicten met de generieke procedure t.a.v. landen met een 
verhoogd risico op VOC’s, bekijkt de RMG eerstgenoemde nota ook in het 
kader van deze generieke procedure. 
 
De Raad baseerde zich voor deze aanbevelingen op het eerdere advies voor 
de kleurencodes en implementeert reeds het gebruik van de Digital COVID 
Certificate (DCC). De lidstaten zijn vrij om feedback te formuleren waarna 
een verdere discussie hierover volgt op EU-niveau. Uiteindelijk blijven de 
lidstaten op nationaal niveau verantwoordelijk voor het al dan niet omzetten 
van deze aanbevelingen in hun respectieve wetgeving en procedures. 
  
IBRI stelt de voornaamste veranderingen voor waarna de RMG tot volgende 
standpunten komt: 

- De RMG stemt in met de wijziging van de drempels in het kader van 
kleurencodes   
o Oranje (50 → 75/100.000 cumm 14d) 
o Rood (50 → 75/100.000 cumm 14d) 

- De RMG is akkoord met een test voor reizigers uit een oranje zone. 
Zij merkt op dat een PCR test de voorkeur draagt. In het geval van 
een RAT wordt 24h aanbevolen (i.p.v. 48h).  
Verder vraagt de RMG om na te gaan wie kiest/beslist welke test 
wordt afgenomen (burger of staat). 

- Betreffende rode en grijze zones, is de RMG voorstander van het 
behoud van testen van volledig gevaccineerde personen. De RMG 

De RMG heeft kennis genomen van de ontwerptekst 
ivm de EU aanbeveling 2020/1475 waarin de 
voorgestelde aanbevelingen van de Europese 
Commissie zijn geformuleerd. 
  
Hieronder volgt het standpunt van de RMG over deze 
aanbevelingen: 

- De RMG stemt in met de wijziging van de 
drempels in het kader van kleurencodes   

o Oranje (50 → 75/100.000 cumm 14d) 
o Rood (50 → 75/100.000 cumm 14d) 
- De RMG is akkoord met een test voor 

reizigers uit een oranje zone. Zij merkt op dat 
een PCR test de voorkeur draagt. In het 
geval van een RAT wordt 24h aanbevolen 
(ipv 48h).  

- Betreffende rode en grijze zones, is de RMG 
voorstander van het behoud van testen van 
volledig gevaccineerde personen. De RMG 
pleit voor het behoud van de quarantaine én 
PCR testing op dag 1 en 7 voor niet 
gevaccineerden.  

- De RMG onderlijnt de noodzaak van 
volledige vaccinatie.  

- De RMG dringt tevens aan op duidelijke 
criteria om VOC/VOI-gebieden af te 
bakenen. Dit moet worden opgenomen in de 
ECDC-kleurcodes.  
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pleit voor het behoud van de quarantaine én PCR testing op dag 1 
en 7 voor niet-gevaccineerde personen.  

- De RMG onderlijnt de noodzaak van volledige vaccinatie (enkel bij 
personen die de besmetting reeds doormaakten zou eventueel het 
toedienen van een dosis als booster kunnen beschouwd worden). 

- De RMG dringt tevens aan op duidelijke criteria om VOC/VOI-
gebieden af te bakenen. Dit moet worden opgenomen in de ECDC-
kleurcodes.  
De RMG verwijst ter voorbeeld naar diens nota m.b.t. de generieke 
procedure, alsook de criteria die werden uitgeschreven door de RAG 
in het kader van de ‘safe list’.  

- De RMG wenst het behoud van een immuniteitsperiode van 90 
dagen na een eerdere infectie (i.p.v. de voorgestelde 180 dagen). 

- Voor donkerrode en VOC/VOI-zones (binnen de EU) heeft de RMG 
ingestemd met het opleggen van quarantaine en testafnames voor 
gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen. 

- Naast dagelijkst dient ook wekelijks grensoverschrijdend verkeer 
onder art 19 (d) mee te worden vermeld. 

 
Sciensano merkt op dat veel van deze zaken reeds werden vastgelegd en 
gevalideerd door de RMG. De RMG-leden pleiten ervoor om zo goed als 
mogelijk deze RAG-adviezen en -aanbevelingen te respecteren, maar ook 
de niet-wetenschappelijke, maatschappelijke aspecten mee in overweging 
te nemen. 
 
Enkele RMG-leden uiten hun bedenkingen bij de test- en 
quarantainemaatregelen t.a.v. reizigers uit rode zones, daar dit mogelijk als 
disproportioneel ‘streng’ wordt ervaren in een bredere context van 
versoepelingen. Evenwel zijn er ook stemmen die herhalen dat de RMG 
steeds handelde vanuit een voorzichtigheidsprincipe en dat dit, gelet op de 
mogelijke (toenemende) circulatie van VOC’s met immune escape en import 
vanuit andere gebieden, ook in deze context geldt. Gezien de uitrol van de 
vaccinatie nog volop bezig is en de bescherming door vaccinatie (al wordt 
een gunstig effect op het beperken van transmissie aangenomen) echter 

- De RMG wenst het behoud van een 
immuniteitsperiode van 90 dagen na een 
eerdere infectie.  

- Voor donkerrode en VOC/VOI-zones 
(binnen de EU) heeft de RMG ingestemd met 
het opleggen van quarantaine en 
testafnames voor gevaccineerden en niet-
gevaccineerden.  

  
Naar aanleiding van de bezorgdheid over het hoge 
aantal infecties in de maritieme sector stelt de RMG 
voor om de vrijstellingen die momenteel voor deze 
sector gelden, te herzien. Het RMG pleit ervoor dat 
zeevarenden die naar België komen uit een land met 
een hoge circulatie van VOC/VOI een quarantaine en 
testafnames dienen te ondergaan vóór ze aan boord 
gaan. 
  
De RMG heeft de nota over de generieke procedure 
met betrekking tot de veilige lijst gevalideerd, mits in 
achtneming van de feedback vanuit Sciensano. 
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onvolledig is, is het cruciaal de verspreiding van VOC’s met immune escape 
zolang en zo goed mogelijk af te remmen; dit geldt des te meer in het licht 
van de komende mogelijke versoepelingen en het daarmee samenhangend 
risico tot minder navolgen van de resterende maatregelen. 
 
Verder moeten ook de operationele aspecten van een test voor reizigers 
worden overwogen (cfr. test- en afnamecapaciteit). Daarentegen verwacht 
men dat de meeste EU-landen tegen de vakantieperiode als ‘oranje’ 
geklasseerd zullen zijn. Het dossier van testcapaciteit voor reizigers wordt 
momenteel verder voorbereid door het Commissariaat en de TF Testing.  
 
Ten slotte benadrukken de RMG-leden opnieuw dat de zeevarenden een 
risico vormen, daar zij relatief eenvoudig kunnen ontsnappen aan de 
geldende preventiemaatregelen (dankzij de uitzonderingen op het 
reisverbod zoals bepaald door het OCC). Deze categorie binnen de 
transportsector kent een relatief hoog aantal infecties, wat de RMG doet 
besluiten dat een herziening van de geldende uitzonderingen vereist is. De 
RMG nodigt dienovereenkomstig het OCC uit om deze uitzonderingen in de 
mate van het mogelijke opnieuw te overwegen. 
 
De RMG valideert eveneens de nota m.b.t. de generieke procedure 
betreffende de implementatie van een “veilige” landenlijst waarvoor volgens 
de geldende regels uitzonderingen op quarantaine en testafname voor 
reizigers kunnen worden toegestaan. 

3.3. Updated RMG note on 
ventilation norms in health care 
facilities (validation – FPS Public 
health) 

Tijdens de laatste voorbereidende vergadering werden een aantal 
opmerkingen geformuleerd omtrent de onduidelijkheid van de RMG-nota 
over de geldende ventilatienormen in de verzorgingsinstellingen. De nota 
werd lichtjes aangepast wat de vorm betreft, maar niet inhoudelijk. 
 
De RMG herhaalt wat reeds begin februari werd beslist. Toen werd de RMG 
gevraagd te kiezen tussen het behoud van de bestaande normen (900 en 
1200 ppm) of het advies van de Hoge Gezondheidsraad volgen (800 ppm). 
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De RMG heeft er toen voor gekozen om de bestaande normen te behouden 
(900 of 1200 ppm), en de drempel van 800 ppm als een signaalwaarde te 
beschouwen vanaf welke men reeds een aantal preventieve maatregelen 
kan beginnen nemen.  

4. Surveillance and detection    

5. Health care    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    

8.1. “Safe Travel Corridor” 
(discussion – FPS public health) 

  

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 06/05/2021 van 16u tot 18u. 

10. AOB    

 
  



 
 

Participation list 

Last Name  First Name  Organization   Email  

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

Bouton  Brigitte  AViQ  brigitte.bouton@aviq.be  

Callens  Michiel  Vlaanderen  michiel.callens@vlaanderen.be  

Denauw  Frederic  International Relationship frederic.denauw@health.fgov.be  

De Raedt  Lieven  International Relationship lieven.deraedt@health.fgov.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  

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

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

Pardon  Paul (RMG voorzitter)  FOD Volksgezondheid (Voorzitter RMG)  paul.pardon@health.fgov.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  

 


