
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 21/06/2021 
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)  • Agenda goedgekeurd 

 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(information – Sciensano) 

  

2.2 Evaluation harmonized list 
(Information) 

Kabinet Vandenbroucke meldt dat het OCC opdracht heeft gegeven aan de 
RMG om op korte termijn de geharmoniseerde lijst met uitzonderingen op de 
quarantaine opnieuw tegen het licht te houden. Dit kadert in het geheel aan 
nieuwe maatregelen en regels t.a.v. reizen van en naar België uit zowel 
EU/Schengen landen als niet-EU/Schengen landen. De gefedereerde 
entiteiten werden gevraagd om hun wetgeving in functie van de beslissingen 
z.s.m. aan te passen. Voor landen buiten de EU/Schengen zone die als rode 
zones worden gekenmerkt (cfr. niet op de witte lijst en niet op de hoog-risico 
lijst) is op dit moment nog steeds de geharmoniseerde lijst van 
uitzonderingen op quarantaine van toepassing. Deze lijst bevat momenteel 
nog uitzonderingen die niet meer als relevant kunnen worden beschouwd, 
zoals de 48-uren regel of grensarbeid (aangezien dit enkel mogelijk wordt 
geacht voor intra-EU-reizen).  

De RMG stemt in met de voorgestelde procedure 
m.b.t. VOC-landen, namelijk dat de RAG zijn voorstel 
ter goedkeuring voorlegt aan de RMG op 
donderdagochtend, waarna een validatie door de 
IMC volgt op donderdagmiddag. Zodoende kan de 
lijst telkens donderdag om 18h worden gepubliceerd 
op info-coronavirus. 
De RMG-leden voorzien feedback op de aangepaste 
versie van de geharmoniseerde lijst van 
uitzonderingen op quarantaine en staalafname voor 
personen die niet beschikken over de nationaliteit 
van een land van de Europese Unie of van de 
Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats 
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Omwille van bovenstaande redenen wordt gevraagd de lijst opnieuw te 
bekijken. 
 
Het RMG-secretariaat zal een voorstel van aanpassing versturen naar de 
RMG-leden die nog deze avond hun feedback voorzien. Nadien wordt een 
geconsolideerd voorstel naar de IMC toegestuurd. 
 
Tenslotte herhaalt kabinet Vandenbroucke de vooropgestelde generieke 
procedure m.b.t. VOC-landen. Deze is als volgt: de RAG legt zijn voorstel ter 
goedkeuring voor aan de RMG op donderdagochtend, waarna een validatie 
door de IMC volgt op donderdagmiddag. Zodoende kan de lijst telkens 
donderdag om 18h worden gepubliceerd op info-coronavirus. De regels 
treden dan in werking op zaterdagochtend of 24h na de publicatie. Deze 
week zal uitzonderlijk een versnelde procedure worden toegepast om zo 
congruent te zijn met de publicatie van het MB later deze week. 
  

hebben in een derde land dat niet is opgenomen in 
bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de 
Raad van 30 juni 2020 na een inreis vanuit een derde 
land dat niet op de “hoog risico lijst” en niet op de 
veilige lijst staat tegen 21h00 op 21/06/2021. 
  

 

3. Prevention   

3.1. Update RAG advice covid and 
heat and ozone plan (Validation 
- Sciensano)  
→Procedure alarm phase 
(Discussion – FPS Health) 
 

Sciensano stelt het document voor inzake de update van de toepassing van 
het ‘ozon- en hitteplan’ tijdens de COVID-19 crisis. Dit document is een 
update van de richtlijn die hierrond in 2020 werd gemaakt. In de zomer van 
2020 is er tijdens de alarmfase voor hitte en ozon een belangrijke oversterfte 
geweest. Er moet bij nieuwe alarmfases dus maximaal ingezet worden op 
maatregelen om kwetsbare personen hiervoor te beschermen. De 
toenemende vaccinatiegraad voor COVID-19 zorgt er ook voor dat er minder 
‘conflicten’ zijn tussen maatregelen tegen negatieve effecten van hitte en 
ozon enerzijds en COVID-19 maatregelen anderzijds.  
 
Hieronder worden nog enkele vaststellingen opgenomen: 

- Sommige symptomen die verband houden met warm weer en/of 
ozonpieken lijken op de symptomen van COVID-19. Er zijn 
ondertussen meer mogelijkheden tot (laagdrempelige) testing 

De RMG valideert het RAG-advies m.b.t. de 
toepassing van het 'Ozon- en hitteplan' tijdens de 
COVID-19 crisis mits in acht name van de 
geformuleerde opmerkingen. 
De RMG stemt in met de procedure om de alarmfase 
af te kondigen (d.w.z. e-RMG validatie binnen een 
termijn van 2 uur na ontvangst van het RAG-advies). 
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voor COVID-19, bijvoorbeeld met sneltesten door een arts. Dit 
laat toe snel de gepaste maatregelen te nemen. 

- Tijdens hoge temperaturen en ozonpieken kan beter de 
voorkeur gegeven worden aan goed ademende maskers, zoals 
chirurgisch maskers. Het dragen van maskers in open lucht is 
ook enkel zinvol als er geen afstand kan bewaard worden. Dit 
kan ook een extra aandachtspunt zijn bij hittegolven en 
ozonpieken. 

- In de zomer van 2020 werden drinkfonteinen en dergelijke vaak 
afgesloten uit bezorgdheid voor COVID-19 transmissie. 
Ondertussen is geweten dat dit risico minimaal is, en kunnen de 
drinkfonteinen steeds beschikbaar blijven. 

- . Indien strenge beperkingen op te leggen op het zich 
buitenshuis verplaatsen terug nodig zou zijn, moet de toegang 
tot parken en groene steeds ruimten worden toegestaan 
gedurende de periode van hittegolf. 

 
Voor het gehele document (incl. algemene aanbevelingen) kan u terecht op: 
https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210621_Advice_RAG_C
OVID%20en%20hitteplan_update%202021_NL.pdf 
 
Enkele RMG-leden benadrukken uitdrukkelijk het belang van voldoende 
ventilatie en het voorkomen van luchtrecirculatie (cfr. filters voldoende 
reinigen). Verder wordt ook het belang van hydrateren onderlijnt hetgeen in 
de context van een woonzorgcentra veronderstelt dat er meerdere malen per 
dag de nodige aandacht hiervoor nodig is vanuit het zorgpersoneel, er kan 
overwogen worden om hiervoor (gevaccineerde) vrijwilligers in te schakelen.  
De RMG-leden worden uitgenodigd om bijkomende commentaren per mail 
te bezorgen aan Sciensano. 
 
Betreft de procedure m.b.t. afkondigen van de alarmfase ozon- en hitte, 
worden de leden ingelicht dat in de toekomst hiervoor een e-RMG zal 
plaatsvinden. Zij zullen a.d.h.v. een e-mail (en SMS) op de hoogte worden 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210621_Advice_RAG_COVID%20en%20hitteplan_update%202021_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210621_Advice_RAG_COVID%20en%20hitteplan_update%202021_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210621_Advice_RAG_COVID%20en%20hitteplan_update%202021_NL.pdf
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gebracht van het RAG-advies dienaangaande waarna de leden twee uur de 
tijd zullen hebben om hierop te reageren. Bij uitblijven van reacties zal het 
advies dan als gevalideerd worden beschouwd. 
  

3.2. Should vaccination become 
mandatory ( f.e. travelers, health 
care professionals, professions 
that rely on exceptions, ...) 
(Discussion) 

De voorzitter van de RMG heeft zich tot de leden met vragen over de 
vaccinatie gericht. 

- In het verleden was overeengekomen dat, indien nodig, een 
uitzondering op de quarantaine voor HRC-zorgverleners zou worden 
gemaakt, zodat zij konden werken in geval van een tekort aan 
arbeidskrachten. Er wordt gevraagd of het, gezien de huidige situatie, 
niet logisch zou zijn om als voorwaarde op te nemen dat deze 
uitzondering voortaan alleen geldt voor diegenen die gevaccineerd 
zijn? 

- Voor gevaccineerde HRC was de RMG van mening dat een 
quarantaine en twee tests verplicht moesten zijn. Uiteindelijk is 
beslist dat slechts één test vereist zou zijn. Deze beslissing heeft 
geen wetenschappelijke basis en kan aanzienlijke gevolgen hebben. 
Zouden we, gezien de huidige situatie in Wallonië (cf.: uitbraak in 
rusthuizen), het risico voor beroepsbeoefenaars die in contact komen 
met kwetsbare personen niet zoveel mogelijk tot een minimum 
moeten beperken?  

 
Het Waalse Gewest vraagt zich af of, vanuit wetgevend oogpunt, aan een 
werkgever kan worden gevraagd of een persoon al dan niet gevaccineerd is. 
Bovendien is een nadelig risico van deze regel dat mensen niet meer met 
covid-patiënten willen omgaan. De enige oplossing zou erin bestaan om een 
federale wetgeving in te voeren (bijv. hepatitis B). 
 
Buiten perioden van schaarste zou deze regel niet van toepassing mogen 
zijn. Bovendien had deze regel een beperkte geldigheidsduur. 
 
Wat de strategie betreft, heeft de TF vaccinatie reeds de vraag gesteld of 
vaccinatie in een later stadium al dan niet verplicht voor 

Het RMG-secretariaat stelt een nota op en stuurt 
deze naar de leden opdat zij hun feedback kunnen 
delen. 
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gezondheidsbeoefenaars moet worden gemaakt. Dit blijft echter een zeer 
gevoelige kwestie. 
 
Een studie van Sciensano over de vaccinatiegraad bij 
gezondheidszorgbeoefenaars zal deze week op verschillende fora worden 
gedeeld (bv.: lage vaccinatiegraad bij kinesitherapeuten en geriatrische 
verpleegkundigen in vergelijking met artsen/apothekers). We moeten de 
volledigheid van deze studie nog onderzoeken, want we zijn begonnen met 
COBRA, maar sommigen hebben dat gemist. Sciensano zal worden 
verzocht dit punt aan de RMG voor te leggen. 
 
Sciensano vraagt dat de FOD Volksgezondheid in de toekomst intern nagaat 
wat het beste forum voor dergelijke presentaties is om te veel presentaties 
en een aanzienlijk tijdverlies te vermijden. Volgens hen zou het het meest 
logisch zijn dat deze presentaties in de RMG zouden plaatsvinden en niet in 
de federale crisiscel. 
 
Het secretariaat van de RMG zal een nota opstellen waarin alle vragen over 
de vaccinatie duidelijk worden vermeld. Dit voorstel tot aanpassing van de 
verschillende maatregelen zal worden gedeeld, zodat de leden met kennis 
van zaken een standpunt kunnen innemen. 
 

4. Surveillance and detection    

4.1. PRC protocol for mutations 
detection (Validation – 
Sciensano) 

De goedkeuring van het RAG-advies over het gebruik van een PCR-
testprotocol voor de snelle opsporing van zorgwekkende SARS-COV-2-
varianten wordt tot donderdag 24/06 uitgesteld. 

Uitgesteld 

  

5. Health care    

6. Stocks and shortages    
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7. Communication    

8. International    

8.1. Plan Safe travel Corridor 
(Feedback decision CIM) 

N.a.v. de beslissingen door het OCC op 04/06/2021 en 18/06/2021 
argumenteert de RMG dat het voorstel vanuit de reissector inzake een ‘safe 
travel corridor’ obsoleet is. Het RMG-secretariaat stelt dienovereenkomstig 
een nota op om de sector over de laatst getroffen maatregelen en regels, 
alsook de beslissing van de RMG in te lichten. 
  

De RMG stemt niet in met het voorgestelde 'Safe 
Travel Corridor'-plan. 
De RMG valideert de RMG nota als antwoord op het 
'Safe Travel Corridor'-plan. Het RMG-secretariaat 
communiceert deze dienovereenkomstig aan de 
betrokken sector. 
  

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 24/06/2021 van 16u tot 18u. 
 

10. AOB    

10.1. Request for the federal to 
revive the obligation for hospital 
emergency departments to 
register in U-REG and to 
organize the compilation of all 
these data (Discussion – 
Brussels) 

Het punt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering van de RMG in 
afwachting van meer informatie vanwege Brussel. 

Uitgesteld 

  

10.2. Measures related to summer 
camps (Discussion – ONE) 

Wat de kampen van deze zomer betreft, zullen er twee verschillende 
procedures voor het beheer van de gevallen voor het noorden en het zuiden 
van het land zijn: 
 
In de FWB:  

- Bij een positief geval moet de volledige "hermetische subgroep" 
(beperkte groep zonder contact met anderen) of de volledige bubbel 
(indien geen hermetische subgroep) in quarantaine worden 
geplaatst (en tests op D1&D7 die worden uitgevoerd buiten het 
kamp/de stage) 

- Geldig voor de niet-residëntiele en residentiële sector 

ONE stelt een overzicht op van de verschillen tussen 
de geldende maatregelen in Franstalig en 
Nederlandstalig België. Hieropvolgend zal de RMG 
een nota richten aan de betrokken kabinetten met het 
uitdrukkelijk advies om eenduidige protocollen en 
maatregelen te respecteren i.k.v. jeugdkampen. 
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- Uitgebreide testing: in afwachting van informatie van de TF Test & 
Trace over hoe dit zou kunnen worden gedaan 

 
In Vlaanderen (volgens de info waarover we totnogtoe beschikken – te 
verduidelijken):  

- Het zou aan de organisator zijn om te beslissen, wanneer een geval 
zich voordoet: ofwel wordt de volledige bubbel van 100 in 
quarantaine geplaatst, ofwel wordt een gefaseerde procedure 
gebruikt. 

- Activiteiten met overnachtingen: als de groep ter plaatse wordt 
getest;de slaapzone bepaalt de groep  

- Activiteiten zonder overnachtingen:  indien de groep ter plaatse 
wordt getest; de groep wordt bepaald op basis van de mensen die 
tijdens de maaltijd rond de tafel zitten 

- Sneltests worden overwogen  
 
 
De kabinetten-Linard en -Glatigny zijn overeengekomen om de 
aanbevelingen van de RMG te volgen (hele groep of subgroep die wordt 
beschouwd als nauw contact), terwijl in Vlaanderen alleen mensen die in de 
buurt van de indexcase slapen/eten als nauw contact zullen worden 
beschouwd.  
 
Op basis van het voorstel van Vlaanderen heeft de RMG de volgende 
opmerkingen geformuleerd: 

➔ De gevalsdefinitie voor nauw contact is niet enkel beperkt tot 

diegenen met wie een kind eet of slaapt, maar omvat ook alle 

personen met wie een kind gedurende de dag heeft gespeeld. 

In die zin is de RMG van mening dat het voorstel van 

Vlaanderen de definitie niet naleeft. 

➔ Met betrekking tot het voorstel om ter plaatse tests te 

organiseren (via sneltests), merkt de RMG op dat hiervoor 

vaste verblijfplaatsen zouden moeten worden ingericht en in de 
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nodige infrastructuur voor tests ter plaatse zou moet worden 

voorzien. Er moeten toelichtingen worden gegeven. 

➔ De RMG stelt vast dat veel Vlaamse kampen in het Waalse 

Gewest worden georganiseerd. Gelet op de verschillende 

protocollen heeft het AViQ reeds bevestigd dat het Waalse IHR 

de regels van de RMG zal toepassen voor alle jeugdkampen 

die in het Waalse Gewest zullen worden georganiseerd, 

ongeacht van waar ze afkomstig zijn.  

Dit betekent dat de kampen de regels zullen moeten 
toepassen van het gewest waar zij zich bevinden (omdat de 
bevoegdheid door het gewest wordt uitgeoefend en het "recht 
van de bodem" van toepassing is). De burgemeesters en 
gouverneurs zullen ervan op de hoogte worden gebracht dat 
alle deelnemers aan de kampen/de stages op dezelfde wijze 
op het niveau van het callcenter en de tracing zullen worden 
behandeld. 
Voor alle Vlaamse kampen die deze zomer op Waals 
grondgebied zullen worden georganiseerd, zullen bijgevolg de 
regels die van kracht zijn in de FWB primeren, ook al zijn de 
jeugdprotocollen verschillend.  
N.B.: Indien het omgekeerde geval zich zou voordoen (Waalse 
kampen die in Vlaanderen worden georganiseerd), zou dit 
geen problemen mogen opleveren, gezien de restrictievere 
regels die in Wallonië van kracht zijn. 

 
"ONE" zal schriftelijk alle informatie delen die relevant is voor de opstelling 
van een RMG-nota hierover. Het secretariaat van de RMG zal deze 
opmerkingen naar de kabinetten die bevoegd zijn voor jeugd sturen. 

10.3. Reminder feedback advice 
bioethics committee 
(Information) 

De opmerkingen van de leden van de RMG over de aanbevelingen van de 
Commissie Bio-ethiek met betrekking tot de gelijke behandeling en de 
autonomie van RH-bewoners in het kader van COVID-19 worden tegen 
woensdag 23/06/2021 12.00 uur verwacht. 
 

De leden van de RMG werd verzocht vóór woensdag 

23/06 om 12.00 uur hun mening te geven over het 

advies van de Comité bio-ethiek. 
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10.4. Advice backwards tracing Sciensano meldt dat zij een advies aangaande ‘backward tracing’ 
voorbereiden (foutief voorgesteld als 7 dagen teruggaan bij infectie i.p.v. 2) 
(pro/contra). Het ONE en AViQ uiten hun bezorgdheden over de 
operationaliseerbaarheid van eventuele backward tracing. Sciensano 
verduidelijkt er een misverstand is rond het begrip backward tracing. Dit 
betekent eerder bronopsporing en niet opsporen van alle contacten de 
afgelopen 7 dagen.  
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Deschutter Iris Vlaanderen iris.deschutter@vlaanderen.be 

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

Doms Kurt CIM kurt.doms@health.fgov.be 

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

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

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

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

Meganck Yvette FOD Volksgezondheid yvette.meganck@health.fgov.be 

Moulart Jean Région de Bruxelles-Capitale - Cabinet Maron jmoulart@gov.brussels 

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