
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 09/12/2021 
HOURS: 16h00-17h30 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting (approval)  • Rapport goedgekeurd  

• Rapport approuvé 

1.2 Agenda (approval) Toevoeging punt emergency break scholen (website Sciensano)  • Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(Information – Sciensano) 
 

Sciensano heeft de laatste update van het epidemiologisch overzicht 
voorgesteld. 1 
 
Wat de clusters betreft, zijn er geen gegevens meer gerapporteerd voor 
de scholen in de FWB en Sciensano beschikt nog niet over informatie 
over de emergency break. Sciensano baseert zich op de gegevens van 
de gemeenschappen (AZG/AVIQ/COCOM) betreffende de identificatie 
van de clusters in de scholen (in het collectivity tool gerapporteerde 
personen die positief worden). 
 
De epidemiologische link wordt vastgesteld op basis van het aantal 
personen dat positief test in een bepaalde periode (2 gevallen op 
dezelfde plaats), ook al zijn zij niet noodzakelijk de oorzaak van elkaars 
besmetting.  
 

Le RMG valide l’aperçu épidémiologique du RAG 

 

De RMG valideert de epidemiologische update van 

de RAG.  

 

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

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
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Het is merkwaardig dat de incidentie bij gevaccineerden hoger ligt dan 
deze bij niet gevaccineerden. Hiervoor bestaan verschillende 
hypotheses, waaronder vaccine waning en een verschil in contacten 
tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden, alhoewel dit moeilijk te 
interpreteren is. Indien dit verschil te wijten is aan waning is dit een sterk 
signaal om een booster dosis toe te dienen.  
 
Momenteel wordt geadviseerd om een booster na mRNA primovaccinatie 
toe te dienen na 6 maanden; in veel landen is dit interval 5 maanden en 
dit is een artificieel gegeven tot op zekere hoogte. Daarom, en om de 
omicron variant tegen te gaan, stelt Vlaanderen voor om het interval van 
6 maanden in te korten. Sciensano onderstreept dat snelheid niet 
noodzakelijk voor verbetering zorgt aangezien de bescherming van het 
vaccin minder langdurig zou kunnen zijn bij een te kort interval. De 
huidige gegevens over omicron zijn daarnaast zeer beperkt. Verder moet 
dit overwogen worden op operationeel vlak, aangezien de uitrol van de 
booster dosis volop bezig is en dit voor organisatorische en communicatie 
problemen zou kunnen zorgen. Dit is een vraag voor de Hoge 
Gezondheidsraad en dit zal ook opgenomen worden door de Task Force 
Vaccinatie. Het EMA gaf op 9 december goedkeuring om het interval te 
verkorten naar 3 maanden. 
 
Wat de omicron-variant betreft, hebben we nog geen zekerheid over de 
timeline (vs. timeline delta). We hebben dit keer sneller gereageerd en er 
zijn meer maatregelen van kracht, en mogen dus hopen dat de evolutie 
trager zal zijn. Maar dit zal afhangen van de besmettelijkheid van de 
variant. 
 

3. Prevention   

3.1 Omicron - analysis, tracing and 
information flow (Update - FPS Public 
health) 

Op 8 december vond een overleg plaats met de gemeenschappen, het 
Commissariaat, de Task Force Testing, het IFC Testing & Tracing, 
Sciensano en het NRC om de informatiestroom rond OmiKron af te 
stemmen.  

Sciensano présentera la semaine prochain un avis 

RAG pour définir les seuils ou indicateurs à partir 

desquels des mesures spécifiques au variant 
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Het NRC doet aan contact tracing, alhoewel dit niet onder zijn mandaat 
valt. Daarnaast werden sommige mensen dubbel gecontacteerd, wat de 
toegevoegde waarde van deze contact tracing in vraag stelt.  
Het OCC van 3 december heeft het voorstel van de RMG betreffende 
terugkerende reizigers en omicron grotendeels goedgekeurd. 
Terugkerende reizigers uit een rode zone die niet op de witte lijst staat 
zullen 2 PCR-testen moeten ondergaan. Daarnaast zal informatie over 
alle PCR-testen waar een S-Gene Dropout wordt geobserveerd 
gecommuniceerd worden naar de gemeenschappen voor intensieve en 
backwards contact tracing en zullen labo’s verder gesensibiliseerd 
worden om rechtstreeks te communiceren over deze gevallen.  
Slechts 1 op 4 labo’s kan de S-Gene Dropout detecteren (N.B.: niet alle 
S-Gene Dropout zijn Omikron, het kan ook voorkomen bij Delta), maar 
volgens het NRC is dit voldoende, aangezien dit een representatief beeld 
geeft van de aanwezigheid van omicron in België. Alhoewel er hierdoor 
hoogstwaarschijnlijk een aantal omicron gevallen gemist worden, kan op 
dit vlak niet opgeschaald worden. Een combinatie van detectie, 
intensieve contact tracing en niet-farmaceutische maatregelen zou een 
voldoende groot vangnet kunnen zijn om de import en verspreiding van 
omicron verder af te remmen.  
Het NRC volgt de omicron-variant op op internationaal niveau en zal 
samenwerken met het ECDC om onderzoek te doen naar de variant.  
 
Gelet op de zware kost en werklast van intensieve contact tracing voor 
omicron-gevallen, is het belangrijk om vast te leggen vanaf wanneer dit 
wetenschappelijk gezien niet langer nuttig is. Naargelang de proportie 
gemiste gevallen groter wordt, is dit minder nuttig (te bespreken in RAG 
epidemio volgende week).  
 
Er werd gevraagd aan het RMG secretariaat om een regelmatige korte 
update rond omicron te voorzien en dit te verspreiden binnen het RMG 
netwerk zodat alle belangrijke actoren dezelfde informatie krijgen.  
Onder een bevestigd omicron geval wordt een geval dat bevestigd werd 
via genome sequencing verstaan.  

omicron n’auront plus lieu d’être au vu de la 

circulation accrue.  

 

Il est demandé à Sciensano d’indiquer de quelles 

infos ils ont besoin pour procéder à une analyse du 

variant omicron (symptômes cliniques, aperçu cas, 

âge…). Il est demandé aux communautés et NRC de 

leur transmettre les données requises. Un aperçu 

descriptif des cas diagnostiqués à ce jour est 

demandé. 

 

Dans le contexte du variant omicron, pour le moment 

aucun changement n’est envisagé concernant le 

stratégie de quarantaine pour la population générale. 

En cas de HRC avec un cas suspecté/confirmé 

omicron, par principe de précaution, les inspecteurs 

d’hygiène régionaux pourront statuer 

temporairement qu’une quarantaine de 10j est 

nécessaire indépendamment du statut vaccinal de la 

personne en question. Cette mesure sera réévaluée 

sur base d’une analyse du RAG epidemio. 

 

Le RMG souligne que dans le cadre du variant 

omicron, il est important que la campagne de 

vaccination booster se déroule le plus rapidement 

possible, tout en restant en cohérence avec les 

recommandations scientifiques sur le timing à 

respecter. Il est demandé au CSS d’évaluer si un 

intervalle plus court pour la vaccination de rappel 

pourrait ou non être envisagé en toute sécurité au vu 

du contexte VOC omicron actuel.  
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In Vlaanderen en Wallonië worden hoogrisicocontacten van omicron-
gevallen een langere quarantaine van 10 dagen, ook indien men 
gevaccineerd is, opgelegd. Dit is niet het geval in Bussel. De RMG 
bespreekt de toegevoegde waarde van een strengere of langere 
quarantaine voor hoogrisicocontacten van omikron-gevallen. Sciensano 
beklemtoont dat bij gevallen van community transmission men relatief 
laat weet dat het een omikron-geval inhoudt (als men wacht op resultaat 
sequencing). Het heeft dan weinig nut om nog een verschillende strategie 
te hanteren voor omikron-gevallen en verstrengingen zouden dan voor 
de algemene bevolking moeten gelden. Niet-farmaceutische interventies 
blijven belangrijk. De Europese Commissie beveelt een quarantaine van 
14 dagen aan voor omicron-gevallen, ook indien zij gevaccineerd zijn  De 
WHO is van mening dat er onvoldoende evidentie is dat reisrestricties en 
grenscontroles helpen om varianten tegen te houden en dat de 
maatschappelijke impact hiervan veel groter is. Er is wel 
wetenschappelijke evidentie voor het nut van testen (al dan niet met 
quarantaine) van reizigers (zie voorgaande RAD adviezen). Vlaanderen 
onderstreept het belang van een stabiel beleid, alhoewel de nodige 
voorzichtigheid geboden is met oog op het huidige hoge niveau van 
besmettingen en ICU-bezetting en de mogelijke komst van influenza. Er 
wordt gehoopt dat de vlotte vooruitgang van de booster campagne deze 
trend kan tegengaan en het is wenselijk om het booster vaccin nog sneller 
toe te dienen bij mensen die er recht op hebben. Het is belangrijk om voor 
coherentie en duidelijkheid in het beleid te zorgen en een verschillend 
beleid tussen de deelstaten zo veel mogelijk te vermijden.  
Er is momenteel weinig politieke wil en wil onder de bevolking om de 
huidige regels te verstrengen. 
 
Voorlopig verandert de teststrategie niet voor de algemeen bevolking, de 
regels van het OCC blijven van toepassing. Als voorzorgsprincipe, in 
afwachting van meer wetenschappelijke evidentie over omikron, kunnen 
de regionale gezondheidsdiensten voorlopig beslissen om een langere 
quarantaine op te leggen in de context van omikron.  

Le secrétariat RMG fournira un update régulier 

concernant l’évolution du variant omicron en 

Belgique. Les membres sont invités à donner leur 

feedback et partager leurs infos pour nourrir ce 

document. 

-------------------------------- 

Sciensano zal volgende week een RAG-advies 

presenteren aangaande drempels of indicatoren die 

(kunnen) aangeven wanneer specifieke maatregelen 

voor de omicron-variant niet langer nuttig zouden 

zijn.  

 

Sciensano wordt gevraagd aan te geven welke 

informatie zij nodig hebben in het kader van een 

analyse van de omicron-variant (klinische 

symptomen, overzicht van het geval, leeftijd...). De 

gemeenschappen en het NRC worden verzocht de 

vereiste gegevens te verstrekken. Er wordt alvast 

verzocht om een beschrijvend overzicht van de tot 

dusver gediagnosticeerde gevallen. 

 

In het kader van de omicron-variant wordt voorlopig 

geen wijziging overwogen in de quarantainestrategie 

voor de algemene bevolking. In geval van HRC met 

een vermoed/bevestigd omicron-geval kunnen de 

regionale hygiëne-inspecteurs uit voorzorg tijdelijk 

bepalen dat een quarantaine van 10 dagen 

noodzakelijk is, ongeacht de vaccinatiestatus van de 

betrokken persoon. Deze maatregel zal opnieuw 

worden beoordeeld op basis van een analyse van de 

RAG-epidemie. 
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De RMG onderstreept dat in de context van de 

omicron-variant het van belang is dat de 

boostervaccinatiecampagne zo snel mogelijk 

plaatsvindt, met respect voor de wetenschappelijke 

aanbevelingen over het tijdsinterval. De HGR wordt 

verzocht na te gaan of een korter interval voor de 

herhalingsvaccinatie al dan niet veilig kan worden 

overwogen in deze context.  

 

Het RMG secretariaat zal met regelmaat verslag 

uitbrengen over de evolutie van de omicronvariant in 

België. De leden wordt verzocht feedback te geven 

en informatie te delen om dit document te voeden.  

 

3.2 Exemptions for healthcare professionals  

➢ Scope of the exemption 
(Feedback – Federated entities) 

➢ test strategy healthcare staffing 
- precarious manpower and 
HRCs whose index is a family 
member (Discussion – 
Vlaanderen) 

➢ Scope of exemption  
 
Er bestond enige onduidelijkheid over de scope van de uitzondering op 
quarantaine voor het zorgpersoneel. De bestaande en geregulariseerde 
zorgberoepen op federaal niveau werden in kaart gebracht, inclusief 
zorgkundigen zoals gedefinieerd in de bestaande regelgeving rond 
zorgkundigen. Om de regelgeving eenvoudig en flexibel te houden wordt 
voorgesteld om de volledige lijst op te nemen in de uitzondering. 
 

➢ Test strategy healthcare staffing - precarious manpower and 
HRCs whose index is a family member 

 
De uitzondering geldt niet indien de index patiënt iemand van hetzelfde 
gezin is, wat voor moeilijkheden en uitval op het terrein zorgt. Sciensano 
onderstreept dat de positiviteitsratio voor deze groep hoogrisicocontacten 
hoog ligt. Daarnaast worden huishoudcontacten in de praktijk zo snel 
mogelijk getest en wordt geen al te groot aantal dagen verloren via 
quarantaine.  

Concernant l’application de l’exception à la 

quarantaine pour le personnel de soins, le RMG s’est 

prononcé en faveur de se baser sur la liste des 

professions de soins réglementées au niveau fédéral 

afin de définir son scope : Professions réglementées 

des soins de santé en Belgique | SPF Santé publique 

(belgium.be) 

 

Concernant les exceptions pour les HRC 

professionnels de soins, l’exception est maintenue 

telle qu’elle est. A savoir qu’un HRC vivant sous le 

même toit qu’un cas index ne peut pas bénéficier 

d’une exception à la quarantaine. 

------------------------------ 

Wat de toepassing van de uitzondering op de 

quarantaine betreft voor zorgpersoneel, heeft de 

RMG besloten de lijst van de federaal 

gereglementeerde beroepen in de gezondheidszorg 

https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/themes-pour-les-patients/soins-de-sante-transfrontaliers/dispensateurs-0
https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/themes-pour-les-patients/soins-de-sante-transfrontaliers/dispensateurs-0
https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/themes-pour-les-patients/soins-de-sante-transfrontaliers/dispensateurs-0
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te gebruiken om de scope te bepalen 

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-

voor-jezelf/patiententhemas/grensoverschrijdende-

gezondheidszorg/de-zorgaanbieders-0 

 

➢ Wat betreft de uitzondering voor het 
zorgpersoneel in het kader van een HRC 
die onder hetzelfde dak leeft als het 
indexgeval, beslist de RMG dat de 
huidige uitzondering behouden blijft en 
deze dus niet toegepast kan worden in 
dat betreffend geval.   

4. Surveillance and detection    

5. Health care    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    

8.1 Application of hotel quarantine 
abroad (Feedback – IBRI) 

Het secretariaat van de RMG heeft met de leden een overzicht gedeeld 
van de Europese landen die reizigers een hotelquarantaine opleggen 
onder bepaalde voorwaarden. 
 
Het secretariaat van de RMG zal contact opnemen met drie landen om 
een vergadering te plannen om die aspecten grondiger te bespreken 
(scope, moeilijkheden, goede praktijken, uitzonderingen, 
gevaccineerden/niet-gevaccineerden, kosten, kinderen, ...):  

➢ Frankrijk 
➢ UK 

Le secrétariat RMG contactera deux pays pour 

organiser une réunion afin d’analyser le sujet plus en 

profondeur (difficultés rencontrées, goed practices, 

aspect financier…) 

Les entités sont invitées à faire part des aspects 

qu’ils souhaitent dont on tienne compte lors de cette 

future concertation. Feedback est le bienvenu 

jusqu’à vendredi le 17/12.  

-------------------------------- 

Het secretariaat van de RMG zal een overleg 

organiseren met enkele landen om een grondige 

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/grensoverschrijdende-gezondheidszorg/de-zorgaanbieders-0
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/grensoverschrijdende-gezondheidszorg/de-zorgaanbieders-0
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/grensoverschrijdende-gezondheidszorg/de-zorgaanbieders-0
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➢ een land waarvan de regering de kosten van de 
hotelquarantaine ten laste neemt 

De entiteiten wordt verzocht aan te geven met welke aspecten ze willen 
dat er rekening wordt gehouden tijdens die contacten. 

analyse uit te voeren (ondervonden moeilijkheden, 

goede praktijken, financiële aspecten, enz.) 

De entiteiten wordt verzocht aan te geven met welke 

aspecten zeker meegenomen dienen te worden in dit 

overleg. Feedback kan gegeven worden tot vrijdag 

17/12. 

 

8.2  EC - The urgency of implementing 
swift and targeted public health 
measures to slow down and contain the 
spread of the SARS-CoV2 Omicron 
variant of concern (Discussion) 

De in België geldende regels zijn in overeenstemming met de Europese 

aanbevelingen:   

- Binnenkort zal in de RMG het systeem voor 
afvalwatersurveillance worden voorgesteld. 

- Wat betreft de PCR-test om op reis te kunnen gaan, ook 
binnen de EU, wachten we op een beslissing van Europa 

- We kunnen het aantal positieve stalen sequencen dat nodig 
is om een circulatie van 1 % van de omicron-variant in de 
bevolking op te sporen  

- Het protocol maakt sequencing mogelijk in geval van een 
uitbraak 

- EU-aanbeveling: voldoende tracingcapaciteit voorzien  
- ‘While waiting confirmation results primary contacts, start CT 

secondary HRC’: moeilijk uitvoerbaar 
- Minder openbaar vervoer dankzij telewerk 
- Super spreading events beperkt binnen maar niet buiten 
- De TF testing de boodschap meegeven dat de 

boostercampagne zo snel mogelijk moet plaatsvinden 
- Update vragen van de communicatiedienst 

 
De RMG benadrukt het belang van de Public Health and Social Measures 
(PHSM) in het kader van de omicron-variant en benadrukt dat hiermee 
rekening moet worden gehouden bij eventuele beslissingen in dit 
verband.   
 

Les règles en vigueur en Belgique sont en phase 

avec les recommandations européennes. Le RMG 

souligne l’importance des Public Health and Social 

Measures (PHSM)  dans le cadre du variant omicron 

et souligne le fait que cela doit être pris en compte en 

cas d’éventuelles décisions à ce sujet.   

------------------------------ 

De regels in België zijn in overeenstemming met de 

Europese aanbevelingen. De RMG onderstreept het 

belang van Public Health and Social Measures 

(PHSM) in het kader van de omicron-variant en 

benadrukt dat hiermee rekening moet worden 

gehouden bij eventuele beslissingen hieromtrent.  
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9. Date next meeting / agenda (approval) ➢ De TF heeft gevraagd dat de RAG testing zich zou 
uitspreken over de zelftesten 

➢ Er werd aan de RAG en GEMS gevraagd om de huidige 
alarmniveaus te herbekijken met oog op de ontwikkeling van 
de barometer. Er wordt gevraagd om met 3 niveaus in plaats 
van 5 niveaus te werken.  

➢ De gewesten/gemeenschappen/NRC's wordt verzocht om 
hun eventuele vragen/informatie over de omicron-variant 
aan het secretariaat te bezorgen, zodat dit donderdag kan 
worden besproken 
 

Het RMG-secretariaat vestigt de aandacht op het feit dat alle 
vergaderorganen zijn overeengekomen om niet samen te komen tijdens 
de kerstvakantie. De leden wordt verzocht om hun agendapunten tijdig 
door te geven als ze willen dat die vóór/na die "break" worden besproken. 
 

De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
jeudi 16/12/2021 van 16u tot 18u. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 16/12/2021 de 
16h à 18h. 
 

10. AOB    

10.1. Suspicion of Lassa in 
Vilvoorde/Antwerp 

Een passagier uit Sierra Leone werd onwel op het vliegtuig en lassa werd 
vermoed. Uiteindelijk testte de passagier negatief op lassa. Deze situatie 
legde het huidige gebrek aan ICU-capaciteit voor zeer besmettelijke 
ziektes bloot. Een partnerziekenhuis in Düsseldorf, dat beschouwd werd 
als plan B, zat in dezelfde situatie en kon geen hulp bieden. Dit dient 
meegenomen te worden in toekomstige reflecties. 
 

 

10.2. Fermeture d’école (ce qui est écrit 
sur sciensano) – emergency break 

De beslisboom op de Sciensano-website vermeldt dat een schoolsluiting 
kan worden overwogen bij meer dan 3 gevallen en als >25% van de 
klassen getroffen zijn.   
 
De drempel betekent hier niet dat zodra 25% van de klassen getroffen is 
de school MOET worden gesloten, maar vanaf deze drempel kan worden 
beoordeeld of een sluiting noodzakelijk is. Het is een minimumdrempel, 
om te voorkomen dat scholen daaronder worden gesloten (zoals soms 
het geval was). Het schema hoeft dus niet aangepast te worden.   
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Als men vermoedt dat er sprake is van een ruimere circulatie, kan testing 
worden overwogen. 
 
De entiteiten zullen deze aspecten toelichten bij hun medewerkers.  
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