
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 14/06/2021 
HOURS: 15h30-17h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting 
(approval) 

 • Rapport goedgekeurd  

 

1.2 Agenda (approval) - Toevoeging van een AOB over de uitbraak in Wallonië, om na 
te gaan of er maatregelen moeten worden genomen of lessen 
moeten worden getrokken voor de toekomst. 

• Agenda goedgekeurd 

 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(information – Sciensano) 

  

 

3. Prevention   

3.1. Generic procedure list VOC 
countries  
→Note list VOC countries 
(Information - Sciensano)  
→ Note RMG application 
generic procedure (Information - 
FPS Health) 

Het OCC heeft op 04/06/2021 enkele beslissingen genomen m.b.t. de 
maatregelen t.a.v. reizigers die van kracht gaan op 01/07/2021. Vanuit rode 
zones worden enkele maatregelen (quarantaine en/of testing, of herstel-
/vaccinatiecertificaat) vereist voor residenten van de EU en Schengenzone. 
Voor niet-residenten van deze regio’s zijn niet-essentiële reizen nog steeds 
verboden (cfr. geharmoniseerde lijst van uitzonderingen).  
 
Voor verkeer vanuit zones met een heel hoog risico (‘variants of concern’ 
(VOC)) gelden bijkomende maatregelen. Belgische residenten en personen 
met de Belgische nationaliteit kunnen steeds naar België reizen op 

De RMG stelt voor om de lijst met geïdentificeerde 
landen met zorgwekkende varianten, zoals die 
momenteel tot stand is gekomen op  basis van de 
eerder gevalideerde criteria, voor te leggen aan de 
Préparatoire/IMC.  
 
De RMG herhaalt zijn bezorgdheid aangaande de 
impact van reisgerelateerde verspreiding van 
varianten en benadrukt dat ook met de toepassing 
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voorwaarde dat ze verplicht in quarantaine gaan voor 10 dagen en een PCR-
test laten uitvoeren op dag 1 en dag 7. Voor niet-residenten geldt er een 
inreisverbod voor personen die zich de afgelopen 14 dagen op enig moment 
in een dergelijke VOC-zone bevonden, met uitzondering van essentiële 
reizen voor vervoerspersoneel en diplomaten (cfr. OCC-notificatie 
11/05/2021). Voor deze uitzonderingsgroepen geldt een verplichte 
quarantaine van 10 dagen en een PCR-test op dag 1 en dag 7, behalve voor 
de uitvoering van de essentiële reden van de reis naar België of voor de 
uitvoering van hun functie in België. Indien hun verblijf in België korter is dan 
48h kunnen zij geen uitzondering op de quarantaine bekomen.  
 
Diezelfde notificatie gaf opdracht aan de RMG en de RAG om zich verder te 
buigen over de procedure tot het identificeren van regio’s of landen met een 
verhoogd risico. Dienovereenkomstig stelde de RAG vorige week een eerste 
maal de lijst voor van ‘veilige landen’ en een lijst van landen met een 
verhoogd risico (VOC). Op de veilige lijst werd alleen Zwitserland geplaatst. 
16 landen beantwoorden aan de indicatoren wijzend op een verhoogd risico.  
De RMG erkent dat dit een relatief groot aantal landen is om op de VOC-lijst 
te zetten, gelet op de grote impact die de daaraan gebonden maatregelen 
hebben op o.a. de economische band met de betrokken landen. 
Desalniettemin is het van groot belang het importeren van VOC zoveel 
mogelijk af te remmen.  
 
Enkele RMG-leden spreken zich dienovereenkomstig uit over het al dan niet 
toevoegen van bijkomende criteria voor VOC-landen om de lijst in te korten. 
Anderen benadrukken dan weer dat de lijst relatief ‘soepel’ is daar landen 
met een slechte genoomscreening niet op de lijst worden weergegeven 
terwijl ook in die landen er mogelijk een verhoogd risico is. Bovendien toetst 
de lijst al verschillende indicatoren: positiviteitsratio, incidentie, circulatie van 
VOC’s en genoomsequencering. 
 
Om zich ervan te verzekeren dat landen niet voorbarig op de VOC-lijst 
worden geplaatst, zal de RAG eenzelfde oefening herhalen om de lijst al dan 
niet te bevestigen. 

van deze lijst het importrisico onvoldoende wordt 
afgedekt. 
 
De RMG vraagt aan de RAG om te evalueren als, zo 
mogelijk, de aanwending van de criteria nog zou 
kunnen verfijnd worden. 
 
De RMG wijst tenslotte in dit verband op de 
algemene noodzaak van een meer internationale 
(EU) aanpak. 
 
M.b.t. de vraag van een eventuele toevoeging van de 
VS, Taiwan, Noord-Macedonië, Servië en Canada 
aan de lijst van ‘witte landen’ op EU-niveau, raadt de 
RMG aan om akkoord te gaan met het Belgisch 
standpunt tot het strikt toepassen van de criteria; dit 
betekent dat de RMG instemt met de ondersteuning 
van België om de VS, Taiwan, Noord-Macedonië en 
Servië aan de lijst toe te voegen. 
 
Bijkomend adviseert de RMG om de situatie in 
Canada van nabij op te volgen en Canada 
desgevallend aan de lijst toe te voegen van zodra het 
aan de criteria voldoet, in het bijzonder als dit reeds 
het geval zou zijn voor de volgende periodieke 
herziening (gepland op 28 juni). 
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De RMG spreekt zich unaniem uit over de nood aan een Europees systeem 
om derde landen in te delen volgens risico op VOC. Zij vraagt dan ook om 
hierover een duidelijke Belgische positie in te nemen op internationale fora. 
Momenteel ontbreekt dit luik op EU-niveau, wat zorgt voor een heterogene 
toepassing binnen de EU. Zo past Frankrijk andere, onbekende criteria toe 
waarop zij hun landen met verhoogd risico indelen.  
 
Verder stelt het Europees voorzitterschap van de Raad van de Europese 
Unie (Portugal) een toevoeging voor van enkele landen aan de ‘witte lijst’ op 
EU-niveau. Deze lijst bevat VS, Taiwan, Noord-Macedonië, Servië en 
Canada. Canada voldoet evenwel nog niet aan de vooropgestelde criteria 
voor deze lijst. De RMG steunt het toepassen van de vooropgestelde criteria 
en steunt zodus het voorstel van het voorzitterschap, met uitzondering van 
Canada. De situatie in Canada evolueert echter gunstig, wat een toevoeging 
bij de volgende evaluatie zeer waarschijnlijk maakt. 
  

4. Surveillance and detection    

5. Health care    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    

8.1. Plan Safe travel Corridor 
(Information, discussion) 

  

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 17/06/2021 van 16u tot 18u. 
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10. AOB    

10.1. Outbreaks in nursing home in 
Wallonia  

In een Belgisch woonzorgcentrum (Nijvel, 121 bedden - 119 bewoners) werd 

een postvaccinatie-epidemie gemeld; het gaat om de Delta-variant 

(B1.617.2, bevestigd door de Université de Liège), die leidde tot 

sterfgevallen onder de bewoners. 

 Het eerste geval werd op 18 mei gemeld. In de afgelopen vier weken zijn er 

elf bewoners overleden. De huidige vaccinatiestatus (2e dosis >88 % op 19 

februari 2021), andere betrokken varianten en mogelijke andere 

onderliggende oorzaken worden momenteel in detail onderzocht om een 

verband met de Delta-variant te bevestigen.  Er worden momenteel stalen 

voor serologie verzameld en verwerkt (Universiteit KULeuven), waarna een 

rappelvaccinatie zal worden overwogen.  

De tests op SARS-CoV-2-varianten onder het personeel zijn aan de gang en 

hebben tot dusver de aanwezigheid van de Alfa-variant bevestigd (B.1.1.7). 

Er zijn infectiepreventiemaatregelen (waaronder cohortgroepering en 

isolatie) genomen, en er zijn bijkomende opleidingen en aanmoedigingen 

georganiseerd om de vaccinale dekking onder het personeel (ongeveer 40 % 

in februari 2021) te verhogen. 

Het Waals ministerie van Volksgezondheid en de regionale 

gezondheidsinstantie AViQ, de universitaire laboratoria en Sciensano 

werken samen met de toegewijde directie en het personeel aan een grondige 

analyse van dit probleem, waarna zij hun conclusies zullen meedelen. 

 

In totaal zijn 59 bewoners positief getest en zijn er besmette personeelsleden 

geteld. Er dient op te worden gewezen dat 95 % van de bewoners en 75 % 

van het personeel werd gevaccineerd. Vijf bewoners kregen zuurstof 

toegediend in het woonzorgcentrum en 5 anderen moesten in het ziekenhuis 

worden opgenomen. Ondertussen konden twee van hen naar het 

woonzorgcentrum terugkeren omdat hun toestand aanzienlijk verbeterd was.  
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Het NRC heeft aerosoltoestellen ter beschikking gesteld om te zien hoe het 

virus zich in de lucht ontwikkelt; dit wordt momenteel grondig onderzocht. De 

sequencing wordt nog steeds geanalyseerd en de gegevensverzameling 

wordt voortgezet. 

 

 
  



 
 

Participation list 

 

Last Name First Name Organization  Email 

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

Callens Michiel Vlaanderen Michael.callens@vlaanderen.be 

De Ridder Ri Kabinet Vandenbroucke Ri.DeRidder@vandenbroucke.fed.be 

Detaille Emilie cabinet Christie Morreale emilie.detaille@gov.wallonie.be 

Gijs Geert  FOD Volksgezondheid Geert.Gijs@health.fgov.be 

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

Lernout  Tinne Sciensano  Tinne.Lernout@sciensano.be 

Pardon Paul 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 

Wildemeersch Dirk Vlaamse Overheid dirk.wildemeersch@zorg-en-gezondheid.be 

 


