
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 16/08/2021 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting 
(approval) 

Het rapport wordt goedgekeurd, rekening houdend met de opmerkingen 
van het WG en Sciensano. 

• 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 Changeover to level 4 in the 
Brussels Capital Region 
(Discussion – Brussels) 

Summary of indicators 

motivating the changeover 

- Impact on the population  

- Additional measures to be 

taken 

Er werden al enkele openstaande vragen beantwoordt door het RAG 
advies, besproken bij punt 3.1. Ook bij andere organen werden bepaalde 
onderwerpen behandeld.  
 
Het commissariaat laat weten dat er momenteel een lijst is opgesteld met 
een opsomming van de acties die kunnen genomen worden en op welk 
niveau deze besproken worden. Deze lijst wordt later nog aangevuld.  
 
Brussel wenst de toegang tot testing te intensifiëren en vraagt hierbij wat 
de mogelijkheden zijn.  
 

Vanuit het oogpunt van risicobeheersing en omwille 

van de epidemiologische realiteit in Brussel, is de RMG 

er voorstander van dat apothekers voortaan kunnen 

vaccineren. Er zal een signaal in die zin worden 

gestuurd naar het Commissariaat met het oog op het 

OCC van vrijdag 20/08/2021. 

 

Brussel is van mening dat het toestaan van vaccinatie 

door apothekers het probleem van de 

vaccinatieachterstand in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest niet (of slechts gedeeltelijk) zal oplossen. 
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- Federal Solidarity 

- Specific requests 

Testen via de apotheek bleek een groot succes omdat de drempel minder 
hoog is. Kabinet Vandenbroucke laat weten dat een apothekers tot 30 
september mogen vaccineren.  
 
Brussel geeft aan dat de testen bij apothekers absoluut een succes is, en 
dat er ook veel sensibilisering bij apothekers plaatsvindt. Het idee is om 
een zorgverlener in te zetten of een bus bij apotheker te plaatsen, omdat 
drempel lager is en juridisch kan apotheker zelf geen vaccin meer zetten 
na 30 september.  
 
Deze discussie vindt reeds plaats in andere organen, desalniettemin geeft 
de RMG het signaal, in het kader van risk management rekening houdende 
met de epidemiologische realiteit in Brussel en de vaccinatie graad om 
vaccinatie in de nabijheid van de apotheker toe te passen. Dit versterkt de 
mogelijkheden van Brussel om de vaccinatiegraad te doen stijgen. Ter 
omkadering dient hierbij te worden vermeld dat er reeds talrijke en 
gevarieerde mogelijkheden zijn om zich in Brussel te laten vaccineren 
(vaccinatie centra, vaccinatie bus, maisons médical, huisartsen en 
ziekenhuizen), degene nog niet verzadigd zijn. De werkelijke problematiek 
is de perceptie van vaccinatie en niet zozeer de toegankelijkheid. Bij de 
voorbereiding van een eventuele 3e dosis vaccin, weinig in de huidige 
prognoses, wordt gedacht aan vaccinatie door de eerste lijn na de sluiting 
van de centra, met inbegrip van de apotheken maar toegediend door 
verpleegkundigen en/of artsen.  
 

De mogelijkheden om zich in Brussel te laten 

vaccineren zijn inderdaad talrijk en gevarieerd (centra, 

vaccinatiebus, MM, MG, ziekenhuizen) en zijn verre 

van verzadigd; het grootste probleem voor bepaalde 

segmenten van de bevolking is en blijft de naleving van 

het principe van vaccinatie en niet de toegankelijkheid 

ervan. 

Voor de voorbereiding van een eventuele 3e dosis 

vaccin, niet veel in de huidige prognoses, denken zij 

aan vaccinatie door de eerste lijn na de sluiting van de 

centra, met inbegrip van apotheken maar toegediend 

door verpleegkundigen en/of artsen. 

3. Prevention   

3.1. Update of the measures from 
testing to quarantine (Validation 
– Sciensano) 

Scienscano heeft het RAG advies gepresenteerd met volgende 
aanbevelingen: 

• Behoud van algemene maatregelen (testen, isolatie/quarantaine, 

contact opsporing) om de viruscirculatie op een laag niveau te 

houden en het risico van overdracht op kwetsbare bevolkingsgroepen 

te beperken. 

De RMG valideert het RAG-advies "update of the 

measures from testing to quarantine". 

 

Volgens de RMG zijn de belangrijkste maatregelen die 

moeten worden toegepast : 
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• Prioriteiten voor testen blijven het testen van symptomatische 

personen, hoog-risico contacten, terugkerende reizigers en 

clusteronderzoek.   

• Toegang tot testen makkelijker maken, bijvoorbeeld door meer 

gebruik te maken van speekselafname (update advies door RAG-

testing). 

• Voor volledig gevaccineerde personen: behoud van de bestaande 

procedures/maatregelen behalve : 

o Invoeren van een tweede test op dag 7 voor HRC; 

o Aanbeveling gebruik van een zelftest voor terugkerende 

reizigers uit een rode zone indien risicogedrag; 

o Terugkerende reizigers uit een VOC land binnen 

EU/Schengen : twee testen. 

•  Voor niet of onvolledig gevaccineerde personen: behoud van de 

bestaande procedures/maatregelen behalve : 

o Minder beperkingen voor laag-risicocontacten; 

o Herhaalde screening is niet nuttig in alarmfase 1; 

o Uitbreiden van de testen voor terugkerende reizigers uit een 

rode zone binnen EU/Schengen, waarbij dezelfde 

maatregelen gevolgd worden als voor rode zones in derde 

landen (twee testen en quarantaine). 

 
Wat betreft de gegevens over de impact op overlijden zijn er in de literatuur 
geen specifieke gegevens, maar er wordt wel een impact verwacht, vermits 
de vaccins ook voor delta nog zeer goed beschermen tegen ernstige 
ziekte.   
 
Voor  het Johnson vaccin zijn er onvoldoende gegevens over 
bescherming tegen infectie, omdat het vaccin minder gebruikt wordt. Dit is 
echter wel belangrijk om in het oog te houden.  
  

• Voor volledig gevaccineerde personen: 

voortzetting van de bestaande 

procedures/maatregelen, behalve : 

o Invoering van een tweede test op dag 

7 voor HRC; 

• Voor niet-gevaccineerde of onvolledig 

gevaccineerde personen: voortzetting van de 

bestaande procedures/maatregelen, behalve  

o Uitbreiding van het testen tot reizigers 

die terugkeren uit een rode zone van 

de EU/Schengen, volgens dezelfde 

maatregelen als voor rode zones van 

derde landen (twee tests en 

quarantaine). 

 

Het gevalideerde RAG-advies zal worden 

gepresenteerd in de préparatoire op maandag 

16/08/2021. 
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De belangrijkste maatregelen uit dit advies zijn een 2e test bij een HRC 
en een 2e test  (plus quarantaine) voor niet gevaccineerde terugkerende 
reizigers uit een rood EU/Schengen land.  
 

3.2. Approach of HRC and LRC in 
amateur soccer (Discussion – 
FPS Public Health) 

Dit agendapunt werd besproken in het RAG advies bij punt 3.1. Hierin wordt 
voorgesteld om geen verdere beperking op te leggen voor het aantal 
contacten voor LRC (dus niet enkel meer school en werk toegelaten). Werd 
wordt er nog aanbevolen om contact met kwetsbare personen te vermijden.   

Toepassing van het RAG advies Update of the 
measures from testing to quarantine. 

4. Surveillance and detection    

4.1 Teleconsulting (Update) 

• Response UZA 

Reminder update Brussels 

 Brussel wordt verzocht zo spoedig mogelijk feedback 
te geven over toegang tot testing zonder CTPC code 
en/of tussenkomst van de huisarts bij symptomen.  

5. Health care    

5.1 Rules for vaccinated HRC 
caregivers (Discussion – 
Vlaanderen) 

Toepassing van het RAG advies Update of the measures from testing to 
quarantine.  

 

Toepassing van het RAG advies Update of the 
measures from testing to quarantine. 

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    

8.1. Management of red zone returns 
and arrivals in Belgium 
(Discussion - Walloon region) 

Tijdens de vorige RMG, op 12/08/2021, werd gewezen op een hele reeks 
problemen rond terugkerende reizigers (bv.: geen/weinig controle aan de 
grenzen/PLF's, nood aan tweede test bij terugkeer uit een rode zone, 
verduidelijking van de voorwaarden in verband met de uitzonderingen, te 
trage verzameling van de PLF's door de maatschappijen). Er werd dus 
beslist om deze bezorgdheden door te spelen aan Saniport om de 
aandacht te vestigen op de inachtneming van de verschillende geldende 
procedures inzake reizigers die terugkeren.  

 

Het RMG-secretariaat zal de reflecties van het Waals 
Gewest overdragen aan het IFC. 
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Op verzoek van het OCC wordt op het niveau van het IFC momenteel 
gewerkt aan een nota daaromtrent waarin alle schakels van de keten aan 
bod komen (bv.: van de PLF's tot de toepassing van de quarantaine). De 
besprekingen zijn nog aan de gang, de RMG zal dus een signaal sturen 
naar het IFC om een standpunt te geven over de verschillende problemen 
die aangehaald zijn. 
 
Wat betreft de invoer van foutieve gegevens op de PLF's, heeft Saniport 
antwoord gegeven op enkele van de geformuleerde vragen, maar Saniport 
herinnert eraan dat de verantwoordelijkheid voor de controles grotendeels 
bij BIZA en Mobiliteit ligt. 
 
De RMG merkt op dat het CODECO het gebruik van deze PLF's als 
voorwaarde gesteld had om reizen terug toe te laten, maar we stellen vast 
dat ze slechts heel weinig of niet worden ingediend. Die aspecten omtrent 
de toepassing van de maatregelen moeten worden verbeterd. 
 
Het verzamelen van de PLF's is een verantwoordelijkheid van de 
luchtvaartmaatschappijen. De PLF's worden in Zaventem dagelijks 
ingezameld (ter plekke ingescand voor Luik en Charleroi). 
 
De enige uitzonderingen die nog op de PLF's voorkomen, zijn die ten 
aanzien van transporteurs en diplomatie.  
 
Het RMG-secretariaat zal de mail van het Waals Gewest, bij wijze van 
signaal, doorsturen naar het IFC, waar besprekingen aan de gang zijn over 
de PLF's. 
 
Vlaanderen wijst ook op een verkeerde perceptie van het begrip 
‘grenswerknemer’, wat kan leiden tot misbruik en misverstanden. Om daar 
een oplossing voor te vinden, geeft Saniport aan dat ze reeds een systeem 
hebben ingevoerd dat niet-Europeanen systematisch verhindert om aan te 
duiden dat ze grenswerknemer/grensstudent zijn. 
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De te talrijke uitzonderingen die opgenomen zijn in de geharmoniseerde 
lijst zorgen voor heel wat onbegrip. 
 
Er werd gewezen op het feit dat reisagentschapen hun eigen 
contactgegevens opgeven in plaats van die van hun klant. Sciensano 
neemt nota van dit probleem omtrent de adressen die op de PLF's staan. 
 
Bovendien is er bedrog vastgesteld met de data van vertrek en aankomst 
van bepaalde reizigers. Saniport is op de hoogte van dit probleem; 
sedertdien worden de gegevens van alle elektronische PLF's manueel door 
de inspecteurs onderzocht; indien er onsamenhangendheden worden 
vastgesteld (bv.: onwaarschijnlijke trajectduur, vertrekdatum na aankomst), 
dan wordt er automatisch een SMS gestuurd naar de betroken persoon. 
 
Wat betreft de controles na de landing, verwijst het Commissariaat naar de 
controles die golden ten tijde van Ebola, waar ze ter plaatse zelf gingen 
controleren of de Ebola-maatregelen correct werden toegepast. Als er een 
probleem vastgesteld wordt met één specifieke maatschappij (bv.: Air 
Maroc), kunnen we misschien beginnen met ons daarop te focussen.  
 

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 

donderdag 19/08/2021 van 16u tot 18u. 

 

10. AOB    
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