
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 08/11/2021 
HOURS: 15h30-17h30 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting 
(approval) 

Het vorige rapport wordt aangepast aan de opmerkingen van Sciensano en 
goedgekeurd.  

• Rapport goedgekeurd  

• Rapport approuvé 

1.2 Agenda (approval)  • Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Mobility in Brussels (Feedback – 
Brussels) 

Er wordt aan Brussel schriftelijk feedback gevraagd over dit agendapunt, 

aangezien er geen tijd meer was tijdens de vergadering om dit te bespreken. 

Gezien de naderende deadline van de crisiscel, waar de RMG hierover zal 

rapporteren, vraagt men om ten laatste op woensdag 10/11/2021 om 10u 

deze informatie aan het RMG secretariaat te bezorgen. 

 

Brussel geeft volgend antwoord schriftelijk: 

 

“Suite à votre demande d'avoir un retour écrit de Bruxelles concernant la 
mobilité, nous pouvons vous répondre le suivant: 
a. constat est fait de l'augmentation de la mobilité dans notre région 

sachant que quasi chaque jour quelques 200.000 navetteurs venant 
des autres Régions arrivant  et partant sur Bruxelles; 

b. le dernier Codeco a hautement recommandé le télétravail, mais ne l'a 
pas rendu obligatoire; 

Er wordt aan Brussel schriftelijk feedback gevraagd 

over dit agendapunt, aangezien er geen tijd meer 

was tijdens de vergadering om dit te bespreken. 

Gezien de naderende deadline van de crisiscel, waar 

de RMG hierover zal rapporteren, vraagt men om ten 

laatste op woensdag 10/11/2021 om 10u deze 

informatie aan het RMG secretariaat te bezorgen. 

 

Un retour écrit est demandé à Bruxelles sur ce point, 

car il ne restait plus de temps pendant la réunion pour 

en discuter. Compte tenu de l'approche de 

l'échéance de la cellule de crise, où le RMG en 

rendra compte, il est demandé de fournir ces 

informations au secrétariat du RMG pour le mercredi 

10/11/2002 à 10 heures au plus tard. 

   



 
 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

c. qu'il est d'une compétence fédérale de contrôler le respect des 
mesures concernant le "travail" et notamment donc aussi le télétravail; 
Cependant, la secrétaire d’Etat, Madame Barbara Trachte a, au 
niveau régional, envoyé dès la mi-octobre un courrier à 38.000 
entreprises situées en région bruxelloise demandant un suivi plus 
important de la recommandation du télétravail. Dans le même temps, 
le ministre Maron a écrit au ministre Dermagne lui demandant une 
intensification du contrôle du respect des règles sanitaires dans les 
entreprises. 

d. un IKW au niveau fédéral avec le cabinet du Premier se tient cet 
après-midi le 9 novembre 2021 et que le point télétravail y est abordé; 

e. que la loi pandémie a été déclenchée par le Fédéral; 
f. que d'autres provinces montrent des incidences plus élevées que 

Bruxelles et que l'on constate que rien ne leur est demandé pour 
instaurer des mesures supplémentaires; 

g. que la Région de Bruxelles capitale continue ses efforts de 
vaccination et connaît un niveau élevé de testing (et tracing) ainsi 
qu'un Rt inférieur à 1 (contrairement au reste de la Belgique) 

  
Conclusion: 
La Région de Bruxelles Capitale ne s'oppose pas à des mesures 
supplémentaires, mais celles-ci doivent être concertées avec d'autres 
Régions / Communautés au niveau fédéral via le Codeco;” 
 

3. Prevention   

3.1 Update on the operationalization 
of the testing strategy (Information - 
Frank Robben) 

Tijdens de RMG werd er een voorstelling gedaan van de werking van de 
zelfevaluatie tool, ter info aan de leden. Hieronder wordt een korte schets 
van de presentatie weergegeven: 
 
Eerst kan de burger de zelfevaluatietool anoniem invullen via: https://sat.info-
coronavirus.be/nl/formulier/sat. De antwoorden op de vragenlijst en het 
advies worden als pdf bestand gedownload. In dit bestand is er link naar een 
website om een ctpc code te ontvangen, via het e-mail adres en de gsm-
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nummer. Via deze code wordt de toegang gecreëerd tot een pcr test of een 
RAT. Er zal ook getoond worden waar de apothekers zich bevinden om en 
RAT test te laten uitvoeren  
De statistieken van het gebruik van deze tool zijn terug te vinden via: 
https://www.corona-tracking.info/algemene-info/dashboard-ctpc/ 
 
Er kan pas een nieuwe ctpc code aangevraagd worden na het verstrijken 
van een termijn van 11 dagen. Dit tot vermijden van misbruik van de tool.  
 

3.2 update pharmacists (Information 
- Commissariat) 

Het commissariaat voorziet een update van het aantal testen afgenomen bij 
apothekers: 
 

• Bijna 3000 personen zijn sinds 1 november bij apotheek 
langsgegaan na gebruik van de zelfevaluatietool. 

• Op corona-tracking.info staat een dashboard met het aantal 
aangevraagde testen op basis van zelfassessment 
(https://www.corona-tracking.info/algemene-info/dashboard-ctpc/) 

• 20.000 testen op basis van zelfevaluatie werden aangevraagd sinds 
1 november 

 

 

3.3 Update Preparatoire/CIM test 
strategy (Information Commissariat) 

Tijdens de vergadering werd door het COVID Regeringscommissariaat een 
nota voorgesteld met een voorstel tot aanpassing van het testbeleid. Deze 
aanpassing kadert in een blijvend hoge druk op de 1e lijn die de efficiëntie 
van de actuele test strategie en de tracing compromitteert alsook de 
reguliere activiteiten van de 1e lijn. Dit in een periode die vooraf gaat aan het 
griepseizoen waar de nood aan het aantal testen en consulten verder zal 
toenemen. De nota vanuit het commissariaat zal besproken worden op de 
IMC van 10/11/2021.  
 
Bij de voorgestelde bijsturing van het testbeleid hadden de RMG leden 
enkele bemerkingen, bedenkingen en voorstellen.  
 

Het RMG secretariaat zal een nota opstellen met de 

bemerkingen/bezorgdheden die geuit werden door 

de leden op de voorgestelde aanpassingen. Deze 

nota zal asap met het commissariaat gedeeld 

worden.  

 

In afwachting van een IMC beslissing over de test 

strategie spreekt de RMG zich uit over de 

mogelijkheid van een test voor aankomst voor 

reizigers uit derde landen (rode zone/niet VOC, niet 

witte lijst) ter vervanging van een test op dag 1, ten 

einde coherent te blijven binnen de maatregelen voor 
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• Het nogmaals veranderen van de regelgeving zal voor verwarring bij 

de burgers zorgen. De test op bv. dag 5 is een nieuw moment van 

testafname, wat de strategie meer ingewikkeld dreigt te maken.  

• Wat betreft de secundaire scholen is deze aanpassing moeilijk 

operationaliseerbaar gezien de vaccinatie status niet steeds gekend 

is. Daarenboven zijn verschillende regels binnen 1 klasgroep 

(gevaccineerd vs niet gevaccineerd) erg moeilijk toe te passen.  

• Sommige RMG leden vinden het te vroeg om de huidige 

maatregelen te versoepelen gezien de evolutie van de 

epidemiologische situatie. Maatregelen ter ondersteuning van de 

testafname en tracing capaciteit worden voorgesteld als een veiliger 

alternatief.  

• De vraag rijst of deze aanpassing een compensatie eist ten einde 

het effect te balanceren, er wordt onder andere gedacht aan de 

mondmaskerplicht in contexten waar een CST gebruikt wordt.  

• Voor het CST wordt voorgesteld verder te onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn tot een rood scherm voor hoog risico contacten 

(gevaccineerd en niet gevaccineerd).  

• In elk geval dient een aanpassing met enige voorzichtigheid en 

doordachtheid gecommuniceerd te worden. Zowel op vlak van 

manier en inhoud van communicatie als tijdstip van communiceren. 

Er dient voldoende tijd voorzien te worden voor het voorbereiden 

van technische en logistieke processen. 

In afwachting van een IMC beslissing over de test strategie spreekt de RMG 

zich uit over de mogelijkheid van een test voor aankomst voor reizigers uit 

derde landen (rode zone/niet VOC, niet witte lijst) ter vervanging van een test 

op dag 1, ten einde coherent te blijven binnen de maatregelen voor reizigers 

(= test voor aankomst OF op dag 1 + test op dag 7).  

 

reizigers (= test voor aankomst OF op dag 1 + test op 

dag 7).  

 

Le secrétariat du RMG rédigera une note avec les 

commentaires/préoccupations exprimés par les 

membres sur les changements proposés. Cette note 

sera partagée avec le secrétariat dès que possible.  

 

Dans l'attente d'une décision du CIM sur la stratégie 

de test, le RMG se prononcera sur la possibilité d'un 

test avant l'arrivée pour les voyageurs en provenance 

de pays tiers (zone rouge/non COV, liste non 

blanche) pour remplacer un test au jour 1, afin de 

rester cohérent dans le cadre des mesures pour les 

voyageurs (= test avant l'arrivée OU à jour 1 + test à 

jour 7). 
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3.4 Situation overview of the 
situation in schools (Information 
exchange) 

Verschillende alarmsignalen vanuit het terrein werden gedeeld met het 
commissariaat en het RMG secretariaat omwille van de erg hoge druk op de 
testing en tracing capaciteit in de scholen en in de 1e lijn. Ten einde een 
overzicht te krijgen van de huidige situatie werden vertegenwoordigers van 
de Kabinetten onderwijs, CLB, PSE en VWVJ uitgenodigd. Dit overleg had 
als doel een beter inzicht te krijgen in de actuele situatie gezien de ernst 
ervan. De kabinetten onderwijs benadrukken dat de nieuwe maatregelen nog 
maar net van toepassing zijn en dat er pas na een bepaalde termijn kan 
beoordeeld worden wat het effect is hiervan. De Kabinetten onderwijs 
onderlijnen dat ze de IMC van 24/11 willen afwachten om maatregelen 
aangaande testing en quarantaine te bespreken.  
 
Tijdens de vergadering werd er door de CLB’s/PSE’s feedback gegeven over 
de huidige situatie en maatregelen: 
 

• FWB/ONE:  
o In Brussel wordt een vermeerdering van de gevallen 

waargenomen over de laatste weken. Het case management 
hiervan wordt steeds moeilijker. Het is niet steeds mogelijk om 
het testresultaat van de test op dag 1 tijdig te krijgen. Er wordt 
tevens een verschil in vaccinatie strategie vast gesteld in 
Nederlandstalige en Franstalige scholen.  

o In Wallonië wordt er een hoge stijging van het aantal gevallen 
gemeld voor de laatste drie weken. Het aantal gevallen te tracen 
is zeer hoog. Gezien enkele test centra gesloten zijn en de 
openingsuren van degene die nog open zijn beperkt zijn, is er 
niet voldoende test afname capaciteit. Dit wordt deels 
gecompenseerd door een test afname in labo’s, maar dit is niet 
voldoende om de nodige capaciteit te voorzien.  

o Er wordt tevens meer agressiviteit gemeld van ouders naar 
contacttracers toe.  

o Er is melding van kinderen die terug naar school keren wanneer 
ze nog in isolatie of quarantaine dienen te zitten. Het wordt 

Het RMG secretariaat zal een nota opstellen, met 

een stand van zaken vanuit de verschillende regio’s 

en hierbij de moeilijkheden en problemen die werden 

aangekaart werden. Deze nota zal gedeeld worden 

met het commissariaat.  

 

Le secrétariat du RMG rédigera une note, avec un 

état des lieux des différentes régions et les difficultés 

et problèmes qui ont été soulevés. Cette note sera 

partagée avec le bureau du commissaire.  
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steeds moeilijker om de ouders te motiveren de regels te volgen. 
Dit is inclusief de mondmaskerdracht.  

o Er wordt nogmaals een oproep gedaan naar een globaal 
testbeleid dat de mentale gezondheid en het welzijn van de 
kinderen in acht neemt. 

• Vlaanderen/CLB:  
o Sinds enkele weken is er een sterke stijging van het aantal 

gevallen in het basis onderwijs. De maatregelen zijn steeds 
moeilijker toepasbaar met herhaalde quarantaines en testing.  

o De tracing van HRC werd doorgegeven van de CLBs naar de 
callcenters, maar ook hier is er onvoldoende capaciteit om de 
tracing te voorzien. Met als gevolg dat de huisartsen hiermee 
werden belast en ook zij aan de alarmbel trekken.  

o De hoge werkdruk laat niet meer toe om een onderscheid te 
maken tussen hoog en laag risico contact.  

o De CLBs kunnen door de hoge werkdruk 60% van hun reguliere 
taken niet meer opnemen. De basis vaccinatie schema’s komen 
op die manier in het gedrang.  

o Er zijn frustraties owv de verschillende strategieën binnen en 
buiten de scholen. Er zijn gezinnen waar zowel HRC zijn via de 
school als hierbuiten waardoor er verschillende maatregelen 
gecommuniceerd worden wat voor verwarring en verminderde 
navolging van de maatregelen zorgt.   

• COCOM; de test en tracing capaciteit in de regio is goed gevuld 
maar niet gesatureerd. Er wordt gepleit voor het ondersteunen en 
uitbouwen van de test en tracing capaciteit in plaats van het 
afbouwen van de test indicaties.  

• AVIQ, COCOM en ONE werken aan een nieuwe strategie voor 
tracing in scholen. Dit zal een samenwerking zijn met de callcenters. 
Zo zal er verzekert worden dat de tracing kan gebeuren volgens de 
interfederale afspraken. In dit scenario zal de tracing steeds 
gebeuren door de PSEs in geval van een cluster (toepassen 
noodrem procedure).  
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4. Surveillance and detection    

4.1 Objectifying absenteeism 

amongst health care 

professionals (Feedback 

Communication) 

Dit agendapunt wordt naar de volgende RMG verplaatst wegens tijdsgebrek. Dit agendapunt wordt naar de volgende RMG 
verplaatst wegens tijdsgebrek.  
Ce point de l'ordre du jour sera déplacé au prochain 
RMG par manque de temps. 

5. Health care    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal, behoudens 
urgentie, doorgaan op donderdag 18/11/2021 van 
16u tot 18u. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 18/11/2021 de 
16h à 18h, sauf urgence. 
 
 

10. AOB    

10.1. Update ventilation 
(Commissariat) 

Momenteel lopen er omtrent ventilatie nog enkele besprekingen. Deze 

afgewacht alvorens een update voorzien wordt.   

Momenteel lopen er omtrent ventilatie nog enkele 

besprekingen. Deze afgewacht alvorens een update 

voorzien wordt.   

 

Pour l'instant, il y a encore des discussions sur la 
ventilation. Nous les attendons avant de fournir une 
mise à jour.   

  



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

Corman Karin Communauté Germanophone karin.cormann@dgov.be 

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

De Schutter Iris Vlaanderen iris.deschutter@vlaanderen.be 

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

Haulotte Delphine FWB delphine.Haulotte@gov.cfwb.be 

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

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

Lokietek Sophie AViQ sophie.lokietek@aviq.be 

Martens Tina Brussels tmartens@gov.brussels 

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

De Ridder Ri Cabinet Vandenbroucke ri.deridder@vandenbroucke.fed.be 

van de Konijnenburg Cecile (Voorzitter)  FOD Volksgezondheid  cecile.vandekonijnenburg@health.fgov.be 

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Verbeken Bert (RMG support)  FOD Volksgezondheid bert.verbeken@health.fgov .be 

Lernout  Tinne Sciensano  Tinne.Lernout@sciensano.be 

Wildemeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

Vermeeren Axelle PSE axelle.vermeeren@uclouvain.be 



 
 

Vanlander Anouk VWVJ anouk.vanlander@vwvj.be 

Van Trimpont Inge CLB inge.van.trimpont@g-o.be 

Maskens  Lise PSE lise.maskens@brabantwallon.be 

Pommé  Michel 
Kabinet Klinkenberg (onderwijs) 

 
Michele.Pomme@dgov.be 

Van Renterghem Sidonie ONE Sidonie.VANRENTERGHEM@one.be 

Grielens Stefan CLB  

Robben Frank Kruispunt bank Sociale zekerheid Frank.Robben@ksz-bcss.fgov.be 

Schirvel Carole Commissariaat Carole.Schirvel@commissariat.fed.be 

Gilson Thomas Cabinet Desir (onderwijs) Thomas.GILSON@gov.cfwb.be 

Diericx Manu Kabinet Weyts (onderwijs) manu.diericx@vlaanderen.be 

Magnus Koen Commissariaat  Koen.Magnus@commissariat.fed.be 

 

 

 

 

 


