
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 02/12/2021 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting 
(approval) 

Na aanpassing aan de opmerkingen van Sciensano, worden de drie 
voorafgaande rapporten gevalideerd.  

• Rapport goedgekeurd  

• Rapport approuvé 

1.2 Agenda (approval)  • 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.1 
 
FWB wil opmerken dat het in Waalse Gewest belangrijk is te preciseren dat 
het call center tracing van het AVIQ slechts een deel van de taken van de 
openbare diensten voor arbeidsbemiddeling in het kader van de follow-up 
van de covidscontacten in de scholen heeft overgenomen en niet al hun 
taken. ONE en de AVIQ werken samen.  

De RMG valideert het epidemiologische overzicht. 

Het alarmniveau is nu nationaal en voor alle 

gewesten/provincies nog steeds het niveau 5. Het is 

nog vroeg om de impact van de genomen 

maatregelen te kunnen evalueren. Er is echter nog 

geen sprake van een daling van het aantal nieuwe 

infecties. De winter (en daarmee ook de circulatie van 

andere respiratoire virussen) is amper gestart en ook 

de nieuwe variant Omicron kan mogelijk een impact 

hebben op het verdere verloop van de epidemie. 

Momenteel is er nog onvoldoende informatie 

beschikbaar om het risico hiervan correct te kunnen 

inschatten, maar de Wereldgezondheidsorganisatie 

benadrukt dat basis niet farmaceutische maatregelen 

 
1 COVID-19 - Situation épidémiologique | Coronavirus Covid-19 (sciensano.be) 

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
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(NPI's, zoals gebruik van mondmaskers, fysieke 

afstand, ventilatie van binnenruimtes, het beperken 

van contacten en handhygiëne) essentieel blijven om 

de overdracht van SARS CoV-2 te beperken, ook in 

de context van de opkomende Omicron-variant. 

 

Le RMG valide l’aperçu épidémiologique. 

Le niveau d'alerte  reste au niveau 5 pour l’ensemble 
du pays et pour toutes les régions/provinces. Il est 
encore tôt pour évaluer l'impact des mesures prises. 
Mais le nombre de nouvelles infections n'a pas 
encore diminué. L'hiver (et avec lui la circulation 
d'autres virus respiratoires) vient à peine de 
commencer et le nouveau variant Omicron pourrait 
également avoir un impact sur l'évolution de 
l'épidémie. À l'heure actuelle, les informations 
disponibles sont insuffisantes pour évaluer 
correctement le risque, mais l'Organisation mondiale 
de la santé souligne que les mesures barrière de 
base (NPI, telles que l'utilisation de masques, la 
distanciation sociale, la ventilation des zones 
intérieures, la limitation des contacts et l'hygiène des 
mains) restent essentielles pour réduire la 
transmission du SRAS CoV-2, y compris dans le 
contexte du variant émergent Omicron.  

2.2 Update VOC-list De update van de VOC lijst werd reeds gevalideerd via een e-RMG.  De RMG valideerde reeds de VOC lijst per e-RMG.  

Le RMG a validé la liste VOC par e-RMG. 

3. Prevention   

3.1. Clarification and questions on 
the exemption from quarantine 

De bestaande toepassing van de uitzondering wordt behouden.  

 

De bestaande toepassing van de uitzondering wordt 

behouden. Er zal een analyse gebeuren ivm de 

scope van gezondheidsberoepen en de toepassing 

van de reeds bestaande uitzondering voor essentiële 
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and isolation for healthcare 
workers (Discussion) 

Vlaanderen merkt hierbij op dat deze uitzondering dient herbekeken te 

worden als de nood aan zorg groter wordt en er een groter personeelstekort 

is.  

 

De RMG vraagt hiervoor objectieve cijfers van de gezondheidszorg alvorens 

hierover een beslissing te nemen.  

 

Gezien de verschillen in juridische aspecten in Wallonië en Vlaanderen, kent 

de RMG in de nota een uitzondering toe aan Wallonië : 

“in overleg met vertegenwoordigers van de huisartsgeneeskunde en de 
huisartsenpraktijk is overeengekomen dat : 
- Voor personeelsleden met een contract in zorginstellingen in de 
ruimste zin van het woord de bedrijfsarts bevoegd is advies uit te 
brengen aan de werkgever, die dit advies in acht neemt, rekening 
houdend met de gezondheidseisen en de noodzaak om werknemers 
en bewoners te beschermen; 
- Voor onafhankelijke zorgpersoneel wordt een beroep gedaan op hun 
beroepsgeweten en collegiale ondersteuning.  
Deze collegiale ondersteuning omvat  
- Oplossingen vinden om het onafhankelijke zorgpersoneel dat ziek is 
of in quarantaine zit te vervangen, indien nodig, om de continuïteit van 
de zorg te waarborgen.   
- In het specifieke geval van de WZC’s draagt de coördinerend arts bij 
tot de collegiale ondersteuning, in overleg met de zieke of in 
quarantaine geplaatste collega.” 

 

Er zal een analyse gebeuren ivm de scope van gezondheidsberoepen en de 
toepassing van de reeds bestaande uitzondering voor essentiële sectoren. 
Er wordt aan de gemeenschappen gevraagd een overzicht te voorzien van 
de zorgberoepen en van de huidige toepassing (incl het wettelijk kader) van 
de geharmoniseerde lijst.  
 

sectoren. Er wordt aan de gemeenschappen 

gevraagd een overzicht te voorzien van de 

zorgberoepen en van de huidige toepassing (incl het 

wettelijk kader) van de geharmoniseerde lijst.  

 

L'application actuelle de l'exception est maintenue. 
Une analyse sera menée concernant le champ 
d'application des professions de santé et l'application 
de l'exception déjà existante pour les secteurs 
essentiels. Les Communautés sont invitées à fournir 
un aperçu des professions de santé/soins et de 
l'application actuelle (y compris le cadre juridique) de 
la liste harmonisée. 
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3.2. Testing of vaccinated HRC who 
are permanently exposed to the 
index person 

De RMG beslist dat, in lijn met de voordien bestaande regel, een test op dag 

10 voorzien wordt voor gevaccineerde HRC die onder hetzelfde dak wonen 

als het index geval, indien het index geval zich niet kan isoleren van diens 

huisgenoten.  

 

Sommige RMG leden waren voorstander om elk hoog-risicocontact een test 

te laten afleggen op dag 10 indien men onder hetzelfde dak van de index 

patiënt woont. Voorlopig beslist de RMG om dit niet toe te passen. Er moet 

eerst onderzocht worden  of dit haalbaar is met de huidige test capaciteit 

(vraag voor TF testing).  

De RMG beslist dat, in lijn met de voordien 

bestaande regel, een test op dag 10 voorzien wordt 

voor gevaccineerde HRC die onder hetzelfde dak 

wonen als het index geval indien het index geval zich 

niet kan isoleren van diens huisgenoten. Er wordt 

onderzocht met de TF testing of dit haalbaar is in de 

huidige test capaciteit, er dienen tevens nog 

operationele kwesties uitgeklaard worden (test code, 

scripts).   

 

Le RMG décide que, conformément à la règle 
précédemment en vigueur, un test au jour 10 sera 
fourni pour les CRH vaccinés vivant sous le même 
toit que le cas index si ce dernier ne peut s'isoler des 
membres de son foyer. La question de savoir si cela 
est possible dans le cadre de la capacité actuelle est 
en cours d'examen avec le TF. Il y a également des 
questions opérationnelles à résoudre (code de test, 
scripts). 

3.3. Measures in light of the omicron 
variant 

Legal covid presenteert het antwoord2 op de vragen die door de RMG 
werden gesteld i.v.m. de hotelquarantaine.  
 
De RMG vraagt aan het OCC om een mandaat te geven aan de IMC om de 
verplichte hotelquarantaine voor reizigers uit VOC landen verder 
organisatorisch en juridisch te onderzoeken en uit te werken. Een eerste 
analyse van het wettelijk kader is reeds gebeurd maar dient verder gezet te 
worden. 
 

De nota wordt door de RMG gevalideerd. Dit 

betekent dat een RAT of PCR test verplicht wordt 

voor alle reizigers (>12j) vóór inreizen uit derde 

landen die niet op de witte lijst van de EU staan. 

Bovendien zijn er na aankomst steeds 2 PCR testen 

(op dag 1 en dag 7), bij voorkeur deze die S-gene 

drop out kunnen detecteren. Deze extra maatregel is 

voorzien om de import van de omicron variant 

 

2 

Juridische analyse 

quarantaine in hotel.pdf
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De RMG wil ook het signaal geven dat in de huidige context van de Omikron 
variant het opportuun kan zijn om een procedure van quarantaine hotels uit 
te werken voor in de toekomst, in het geval van nieuwe varianten.  
 
 
De RMG nota ‘Bijkomende maatregelen ikv omicron variant’ wordt door de 
RMG gevalideerd. Dit betekent dat een RAT of PCR test verplicht wordt voor 
alle reizigers (>12j) vóór inreizen uit derde landen die niet op de witte lijst 
van de EU staan. Bovendien zijn er na aankomst steeds 2 PCR testen (op 
dag 1 en dag 7), bij voorkeur deze die S-gene drop out kunnen detecteren. 
Deze extra maatregel is voorzien om de import van de omicron variant 
maximaal te beperken in afwachting van een meer informatie over de 
mogelijk impact ervan op de epidemiologische situatie. 
 
De maatregel genomen in de RMG nota dient opnieuw gerevalueerd te 
worden indien er meer informatie is over deze variant.  
 
 
 
 
 

maximaal te beperken in afwachting van een beter 

begrip van de mogelijk impact ervan op de 

epidemiologische toestand. Daarnaast vraagt de 

RMG aan het OCC om te overwegen het IMC te 

mandateren om de verplichte hotelquarantaine 

verder organisatorisch en juridisch te onderzoeken 

en uit te werken.  

La note est validée par le RMG. Cela signifie qu'un 
test RAT ou PCR deviendra obligatoire pour tous les 
voyageurs (>12 ans) provenant d’un pays tiers (ne 
figurant pas sur le liste blanche de l’UE) avant leur 
entrée. En outre, 2 tests PCR (le premier et le 
septième jour) sont obligatoires après l'arrivée, de 
préférence ceux qui peuvent détecter le S-gene drop 
out. Cette mesure supplémentaire est prévue pour 
limiter au maximum l'importation de la variante 
omicron, dans l'attente d'une meilleure 
compréhension de son impact éventuel sur la 
situation épidémiologique. En outre, le RMG 
demande à l'OCC de considérer de mandater l'IMC 
pour approfondir et développer les aspects 
organisationnels et juridiques de la quarantaine 
hôtelière obligatoire.  
 

4. Surveillance and detection    

5. Health care    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    
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8. International    

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

  
Tenzij urgentie, zal de volgende RMG-vergadering 
zal doorgaan op donderdag 09/12/2021 van 16u tot 
18u. 
 

 
Sauf urgence, la prochaine réunion aura lieu le jeudi 
09/12/2021 de 16h à 18h. 
 

10. AOB    

10.1. case of Creutzfeldt Jakob Een nieuw mogelijk geval van Creutzfeldt Jakob met overlijden. Er is een 
zwak vermoeden dat het gaat om Creutzfeldt Jakob. Er zou geen risico zijn 
op besmetting van medische apparatuur.  

 

10.2. botulisme case in Flanders In Vlaanderen is er een geval van Botulisme. Een onderzoek naar een 
mogelijke bron van besmetting is lopende.   

 

 
  



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

Cormann 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 

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 

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 (RMG 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 

Van Veldhoven Matthias Legal covid Matthias.vanveldhoven@health.fgov.be 

 

 


