
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 23/09/2021 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting 
(approval) 

De documenten die bij de uitnodiging werden verstuurd, konden niet 
geopend worden door de leden. Het RMG-secretariaat zal deze opnieuw 
aan de leden bezorgen. De validatie van het rapport wordt uitgesteld tot 
volgende week.  

Wegens technische problemen bij het openen van de 

documenten, stuurt het RMG-secretariaat de 

documenten opnieuw door met de beslissingen. De 

validatie van het rapport wordt uitgesteld naar de 

volgende vergadering.  
 

1.2 Agenda (approval) Er is een punt aan de agenda toegevoegd. Er wordt een presentatie gegeven 
over de concrete maatregelen genomen in Luik.  

• Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(information – Sciensano) 

Sciensano stelt het epidemiologisch overzicht voor. Hieronder volgt een 
samenvatting van de voornaamste aanbevelingen en vaststellingen: 
 

Zowel het aantal nieuwe infecties als het aantal nieuwe hospitalisaties en 

ingenomen ziekenhuisbedden blijven voorlopig stabiel. Wel neemt de 

incidentie van nieuwe besmettingen met de start van het schooljaar verder 

toe bij de 0 tot 9-jarigen in alle regio’s. Voor de 10-19 jarigen is er een daling 

tot stabilisatie in Brussel en Vlaanderen, maar een sterke toename in 

Wallonië. Zoals verwacht neemt het aantal clusters in scholen geleidelijk toe, 

maar het aantal scholen dat hele klassen moet sluiten blijft zeer beperkt 

(voorlopig alleen gegevens voor het Nederlandstalig onderwijs). Met de start 

De RMG valideert het epidemiologische overzicht. 
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van het hoger onderwijs deze week en de week erna verwacht men ook een 

toename bij de jongvolwassenen, zeker in een context waar er geen tot 

weinig maatregelen meer zullen gelden voor het uitgangsleven. 

De trend in nieuwe besmettingen is nog steeds verschillend per regio. In 

Vlaanderen ziet men een verdere daling (behalve een stabiele trend in 

Vlaams-Brabant). In Brussel is er nu voor het eerst een licht dalende trend. 

Dit is vermoedelijk het gevolg van een daling van het aantal terugkerende 

reizigers. Ook de nog steeds geldende maatregelen in Brussel hebben 

waarschijnlijk een positief effect. In Wallonië neemt de incidentie echter 

verder toe, voornamelijk door een sterke stijging in de provincie Luik. Maar 

ook in Waals-Brabant, Luxemburg en Namen registreert men een toename. 

De voorbije week is het aantal uitgevoerde testen opnieuw toegenomen. Dit 

is voor een groot deel te wijten aan een stijging van het aantal testen voor 

personen met symptomen. Dat aantal zal de komende weken/maanden 

vermoedelijk verder stijgen, door een hogere circulatie van het SARS-Cov-2 

virus en door andere respiratoire virussen, die progressief zullen toenemen. 

Dit kan zorgen voor een belangrijke druk op de eerste lijn en de testcentra, 

hetgeen nu al blijkt uit de sterke toename van het aantal contacten voor 

vermoeden van COVID-19 bij huisartsen de voorbije week (drempelwaarden 

voor alarmniveau 3 bereikt). De positiviteitsratio bij de symptomatische 

personen blijft echter hoog (9,3%), wat aantoont dat het belangrijk blijft om 

personen met mogelijke symptomen van COVID-19 verder te blijven testen, 

om besmette personen te kunnen isoleren. Als de werkdruk voor huisartsen 

hierdoor te groot wordt, moet er gezocht worden naar alternatieve 

oplossingen voor testafname (bv zoals al eerder voorgesteld met een 

aanvraag van een code online op basis van een zelfevaluatie), eerder dan 

te stoppen met testen in geval van symptomen. Huisartsen geven aan dat 

de teststrategie minder wordt nageleefd, vooral bij patiënten met milde 

symptomen. Dit kan een invloed hebben op de cijfers over het aantal 
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uitgevoerde tests, de incidentie van infecties en de PR. Verdere 

communicatie over het belang van het verder zetten van 

barrièremaatregelen in de strijd tegen het virus (waaronder testen, isolatie 

en contactopsporing) is nodig, zowel voor de gezondheidswerkers als voor 

het grote publiek. 

Het alarmniveau nationaal en op provinciaal/regionaal niveau blijft 

ongewijzigd. Voor Oost-Vlaanderen en Limburg wordt het niveau verlaagd 

van 2 naar 1, omwille van een gunstige evolutie van de indicatoren. 

 
Besluit classificatie nationaal: Alarmniveau 2 met verder stabiele trend in 
nieuwe besmettingen en hospitalisaties. 
 
Féderation Wallonië Bruxelles wil opmerken dat vanuit hun perspectief er 
een te grote focus is op kinderen voor het testen en de rapportering. 
Sciensano geeft aan dat er minder testen bij de leeftijdsgroep van 0 tot 9 
jarigen worden gedaan dan in andere leeftijdsgroepen. In de rapportering 
wordt steeds objectief de cijfers gegeven per leeftijdsgroep, zonder 
specifiekte focussen op 1 bepaalde leeftijdscategorie.  

3. Prevention   

        3.1 Quarantine rules for children 
<12 years old in primary school  

➢ Quarantine household contacts 
(decision) 

➢ Implication of the new rules u12 
(discussion) 

Er werd aan de RMG gevraagd om een aantal verduidelijkingen te 

formuleren bij de Quarantaine regels voor kinderen <12 jaar in lagere 

scholen, kleuterscholen en crèches.  

 

Een eerste vraag die werd gesteld is of een verschil is in regels wanneer de 

leerkracht een indexgeval is i.p.v. een leerling. De RMG beslist dat de regels 

ongewijzigd blijven. Indien het gaat om een leerkracht die positief test, 

worden alle leerlingen beschouwd als HRC.  

 

De RMG bevestigd dat een emergency brake geldig blijft in de scholen. 

Indien er minstens 4 leerlingen of 25% van de klas positief test binnen een 

Er werden gedurende de RMG een aantal 

verduidelijkingen geformuleerd bij de Quarantaine 

regels voor kinderen <12 jaar in lagere scholen, 

kleuterscholen en crèches.  

 

Wat betreft het verschil van een index geval bij een 

leerling of een leerkracht beslist de RMG dat de 

regels ongewijzigd blijven. Indien het gaat om een 

leerkracht die positief test, worden alle leerlingen 

beschouwd als HRC.  
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periode van 7 dagen, worden er extra maatregelen genomen om de situatie 

te controleren.  De leerlingen en leerkracht gaan 10 dagen in quarantaine. 

Deze quarantaine kan ingekort worden met een negatieve PCR test 

afgenomen op dag 7.  

 

De maatregelen die van toepassing zijn in de lagere school zijn tevens van 

toepassing in buitenschoolse activiteiten in dezelfde leeftijdsgroepen.  

 

De aanpassing in de maatregelen zoals beslist in het IMC (22/9) benodigen 

een aanpassing in het ICT systeem. Sciensano vraagt een leeftijdsgrens te 

bepalen. Het ICT systeem heeft niet de mogelijkheid een onderscheid te 

maken tussen schoolniveau (vb lagere school en secundaire school). De 

RMG beslist om de leeftijdsgrens voor deze maatregelen pragmatisch op 

<12j te plaatsen. Daarnaast kunnen case by case aanpassingen gemaakt 

worden om in realiteit de maatregelen per schoolniveau toe te passen.  

 

Sciensano meldt dat door het korte tijdsbestek is het onmogelijk om de 

maatregelen vanaf maandag 27/09/2021 in werking te laten treden, omdat 

registratiesystemen niet zo snel kunnen omgeschakeld worden. 

Communicatie omtrent een concrete datum moet worden voorzien.   

 

De RMG verduidelijkt dat steeds de test strategie (indicatie en type test) 

zoals vermeld op de website van sciensano gevolgd dienen te worden. Deze 

verduidelijking komt er op vraag van de leden, aangezien er werd 

aangegeven dat communicatie omtrent het type test in het persbericht van 

het IMC, mogelijk verkeerd geïnterpreteerd kan worden. 

 

Wegens tijdsgebrek was er een punt vanuit het RAG advies niet besproken 

op de vorige vergadering. De RMG valideert het voorstel voor aanpassing 

van quarantaine voor hoog-risico contacten die onder hetzelfde dak wonen 

als het indexgeval. Voor gezinsleden die niet kunnen worden gescheiden 

van een de persoon in isolatie, kan de quarantaine gelijktijdig met de isolatie 

De RMG bevestigd dat een emergency brake geldig 

blijft in de scholen. Indien er minstens 4 leerlingen of 

25% van de klas positief test binnen een periode van 

7 dagen, worden er extra maatregelen genomen om 

de situatie te controleren.  De leerlingen en 

leerkracht gaan 10 dagen in quarantaine. Deze 

quarantaine kan ingekort worden met een negatieve 

PCR test afgenomen op dag 7.  

 

De maatregelen die van toepassing zijn in de lagere 

school zijn tevens van toepassing in buitenschoolse 

activiteiten in dezelfde leeftijdsgroepen.  

 

De aanpassing in de maatregelen zoals beslist in het 

IMC (22/9) benodigen een aanpassing in het ICT 

systeem. Hiervoor dient een leeftijdsgrens bepaald te 

worden gezien het ICT systeem niet de mogelijkheid 

heeft een onderscheid te maken tussen schoolniveau 

(vb lagere school en secundaire school). De RMG 

beslist om de leeftijdsgrens voor deze maatregelen 

pragmatisch op <12j te plaatsen. Op die manier 

kunnen case by case aanpassingen gemaakt worden 

om in realiteit de maatregelen per schoolniveau toe 

te passen.  

 

Door het korte tijdsbestek is het onmogelijk om de 

maatregelen vanaf maandag 27/09/2021 in werking 

te laten treden, omdat registratiesystemen niet zo 

snel kunnen omgeschakeld worden. Communicatie 

omtrent een concrete datum zal later nog volgen.   
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van het indexgeval stoppen op voorwaarde dat de HRC een PCR test 

afnemen die negatief is. Nadien moeten ze nog een test afleggen 7 dagen 

na de laatste blootstelling (= de laatste dag van de isolatie van de index), om 

een eventuele besmetting uit te sluiten Ter herinnering, de isolatie van een 

indexgeval duurt 10 dagen voor ambulante personen in thuisisolatie.  

 

De RMG zal de beslissingen die genomen zijn tijdens de vergadering 

omzetten in een RMG nota ter verduidelijking voor het IMC op zaterdag 

25/09/2021. 

 

Ten slotte vraagt de RMG om een sensibilisatie en communicatie over de 

geldende maatregelen en de reden achter sommige verschillen. Er zijn 

immers verschillende quarantaine regels op school en binnen het gezin. Dit 

is op basis van een ander risico verbonden aan de blootstelling.  

De RMG verduidelijkt dat steeds de test strategie 

(indicatie en type test) zoals vermeld op de website 

van sciensano gevolgd dienen te worden.  

 

Wegens tijdsgebrek was er een punt vanuit het RAG 

advies niet besproken op de vorige vergadering. De 

RMG valideert het voorstel voor aanpassing van 

quarantaine voor hoog-risico contacten die onder 

hetzelfde dak wonen als het indexgeval. Voor 

gezinsleden die niet kunnen worden gescheiden van 

een de persoon in isolatie, kan de quarantaine 

gelijktijdig met de isolatie van het indexgeval stoppen 

op voorwaarde dat de HRC een PCR test afnemen 

die negatief is. Er wordt nog steeds verwacht dat 

de  HRC binnen het gezin een test afleggen 7 dagen 

na het beëindigen van de isolatie van het index geval. 

Ter herinnering, de isolatie van een indexgeval duurt 

10 dagen voor ambulante personen in thuisisolatie.  

 

De RMG zal de beslissingen die genomen zijn tijdens 

de vergadering omzetten in een RMG nota ter 

verduidelijking voor het IMC op zaterdag 25/09/2021. 

 

Ten slotte vraagt de RMG om een sensibilisatie en 

communicatie over de geldende maatregelen en de 

reden achter sommige verschillen. Er zijn immers 

verschillende quarantaine regels op school en binnen 

het gezin. Dit is op basis van een ander risico 

verbonden aan de blootstelling.  
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        3.2 RMG note proposed measures 
German community (validation) 

De RMG valideert de voorgestelde maatregelen, en zal deze in een RMG 
nota omzetten, zodat de Duitstalige gemeenschap deze kan toepassen. De 
maatregelen zijn de volgende: 
 
- Verplichte toepassing van het CST tijdens de evenementen omschreven 
in artikel 15, § 2, eerste en tweede lid, van het ministerieel besluit van 28 
oktober 2020 betreffende noodmaatregelen ter beperking van de 
verspreiding van het COVID-19 coronavirus met een minimum van 50 
personen, met uitzondering van sporttrainingen en privérecepties en -
banketten; 
- Handhaving van de tot dusver geldende beperkingen betreffende 
activiteiten in de horecasector overeenkomstig artikel 6 van het ministerieel 
besluit van 28 oktober 2020 betreffende noodmaatregelen ter beperking 
van de verspreiding van het COVID-19 coronavirus. 
 
 
De RMG raadt aan de Duitstalige gemeenschap aan om coherent te zijn met 
de regels die van toepassing zijn in Luik gezien de ernst van de situatie in 
de Duitstalige gemeenschap. De RMG zal een extra nota bezorgen ter 
advies aan de Duitstalige gemeenschap, met daarin degenomen 
maatregelen door de provincie Luik opgesomd.  
 
Sciensano meldt dat het RAG werkt aan een generiek advies voor de 
toepassing van CST gekoppeld aan de alarmniveaus.  

De RMG valideert de maatregelen, en zal deze in een 

RMG nota omzetten gericht aan de Duitstalige 

gemeenschap. De RMG beveelt bovendien aan om 

in de Duitstalige gemeenschap dezelfde maatregelen 

toe te passen zoals in Luik gezien de ernst van de 

epidemiologische situatie en de geografische 

nabijheid. 

 

 

     3.3 Legal-Technical Working Group – 
Ventilation in Health Care Facilities 
(Information – FPS Public Health) 

Twee weken geleden is in de RMG afgesproken dat er een juridisch-
technische werkgroep zou worden georganiseerd met Legal Covid en de 
vertegenwoordigers van de entiteiten betreffende de ventilatie in 
zorginstellingen.  
 
Intussen heeft het DGEM in deze kwestie het voortouw genomen. Deze 
heeft aangegeven dat het in dit stadium nog te vroeg is om een stand van 
zaken aan de RMG te presenteren. In feite staat het platform nog in de 
kinderschoenen, daarom is het nog te vroeg voor een samenwerking met 
de gefedereerde entiteiten. De DGEM heeft om een dringend advies 
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verzocht om hun bevoegdheden/mandaten op dit gebied te verduidelijken, 
anders kunnen zij hun taken niet voortzetten. De resultaten van dit advies 
moeten hen ter kennis worden gebracht (30/09) vóór de vergadering met 
de entiteiten. Het punt zal derhalve in de tweede week van oktober 
opnieuw op de agenda van de RMG worden geplaatst voor een stand van 
zaken. 

    3.4  Measures taken in Liège Het AViQ heeft een stand van zaken gegeven over de maatregelen die in 

Luik werden genomen naar aanleiding van de overgang naar alarmniveau 4. 

 

In het politiebesluit van 20 september 2021 dat door de gouverneur van Luik 

werd genomen, wordt het volgende bepaald: 

- Behoud van de verplichting tot social distancing 

- Behoud van de minimumregels in de horecasector 

- Toestemming van de burgemeester vereist voor kleine 

evenementen  

- Telewerk aanbevolen voor alle bedrijven  

- Sluiting van de nachtwinkels om 1 uur 's ochtends 

- Voor de horecaruimten moet een afstand van 1m50 in acht 

worden genomen (met buiten een scheiding tussen de tafels), 

de klanten moeten blijven zitten, geen bediening aan de bar. 

- Het dragen van het mondmasker is voor iedereen verplicht, 

behalve in familiale context. Een uitzondering wordt gemaakt 

voor evenementen waar het CST wordt toegepast. 

- Het CERM en het CIRM blijven geldig. 

- Naleving van de afstandsmaatregelen voor elke activiteit of elk 

evenement dat voor publiek toegankelijk is (200 personen buiten 

en 400 binnen). 

 

Tijdens de meeting waren de 84 burgemeesters aanwezig; allen waren 

voorstander van deze maatregelen, ook de Duitstalige Gemeenschap. Het 

besluit ging gepaard van een brief waarin eraan werd herinnerd dat de 

AVIQ bezorgt aan het RMG-secretariaat het arrest 
van de gouverneur met de extra maatregelen die in 
voege treden. Het RMG secretariaat bezorgt dit 
document als extra informatie aan de Duitstalige 
gemeenschap.  
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toepassing van het CST zal afhangen van de beslissingen van de 

gemeentelijke overheden. 

 

4. Surveillance and detection    

4.1    

5. Health care    

5.1    

6. Stocks and shortages    

6.1    

7. Communication    

7.1    

8. International    

8.1.    

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 Behoudens dringende zaken, zal de volgende RMG-
vergadering zal doorgaan op donderdag 30/09/2021 
van 16u tot 18u. 
 

10. AOB    

10.1. Swineflu in France Er is een persoon besmet met de varkensgriep door contact met een besmet 
varken. Het gaat niet om een ernstige infectie of een zorgwekkende variant. 
Het risico op verspreiding onder mensen wordt laag ingeschat.  
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10.2. Nipah virus outbreak in Kerala, 
India 

Er is in India een persoon besmet met het Nipah virus. Het risico op 
besmetting wordt  voor rest bevolking en reizigers laag ingeschat. 
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