
 
 

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

 

 

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)  • Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(Information – Sciensano) 
 

 . 

 

3. Prevention   

3.1 Clarification decisions CIM 
20210104 et 20210105 

Naar aanleiding van de laatste beslissingen die zijn genomen tijdens de 
IMC op 04/01, 05/01 en 08/01 en in de RMG op 06/01, is aan de RMG 
gevraagd om toelichtingen over bepaalde aspecten aan te brengen, 
hieronder volgt een samenvatting van de behandelde kwesties: 
 
Contact binnen het gezin: 
In geval van een HRC binnen het gezin (indexcase in isolatie binnen het 
gezin) volgen de kinderen van <12jaar de regels betreffende het 
vaccinatiestatuut van de minst gevaccineerde volwassene. Dat betekent 
dat indien alle volwassenen die onder hetzelfde dak leven gevaccineerd 
zijn, het kind niet in Q moet worden geplaatst. Er dient te worden 
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opgemerkt dat er momenteel nog geen rekening wordt gehouden met het 
vaccinatiestatuut van de kinderen (cf.: beslissing IMC). 
Er wordt aan dekinderen aanbevolen van wie de ouders gescheiden zijn 
om niet van gezin tijdens de periode van Q/I te veranderen. 
Buiten het gezin zullen de kinderen met een hoogrisicocontact steeds als 
LRC worden beschouwd.  
Indien het risicocontact van de ouder buiten het gezin plaatsvint (bv.: 
collega), dan moet het kind niet in Q worden geplaatst. 
 
Vlaanderen heeft voorgesteld dat de kinderen van <12jaar een minstens 
even lange Q naleven als de isolatieperiode van de indexcase.  
Sciensano merkt op dat deze optie zinvol is uit epidemiologisch oogpunt, 
maar deze als gevolg zou hebben dat veel kinderen in Q zouden worden 
geplaatst. De beslissing van de IMC had evenwel oorspronkelijk als doel 
om dit te beperken, onder meer gelet op de talrijke versoepelingen voor 
volwassenen.  
 
AZ&G en de Duitstalige Gemeenschap vinden het spijtig dat er geen 
rekening zou kunnen worden gehouden met het vaccinatiestatuut van de 
reeds gevaccineerde kinderen van 5-11 jaar en merken op dat het 
ingewikkeld zal zijn om dit aan de ouders uit te leggen.  
 
Residentiële structuren en structuren voor jeugdhulpverlening  
Wat betreft de structuren voor jeugdhulpverlening/residentiële 
structuren/gezinnen, aangezien we geen beroep kunnen doen op het 
vaccinatiestatuut van de ouders, worden alle kinderen als HRC 
beschouwd, ongeacht het vaccinatiestatuut van de opvoeders.  
Ten tweede wordt een laagrisico/hoogrisicoanalyse uitgevoerd door 
rekening te houden met het vaccinatiestatuut van de leerlingen. 
 
In het gespecialiseerd basisonderwijs waar het dragen van het masker 
en de naleving van de afstand niet mogelijk is, zijn de regels die gelden 
voor de kleuterscholen van toepassing.  
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Recente besmetting  
Indien een kind van 5-11 jaar beschikt over een recent bewijs van 
besmetting van minder dan 5 maanden, kan het worden vrijgesteld van 
Q in geval van een HRC binnen het gezin, ongeacht het vaccinatiestatuut 
van de volwassenen die onder hetzelfde dak leven.   
 
Emergency brake op school/crèche/MILAC 
In geval van activatie van de emergency brake procedure (4 
besmettingen in een week), stelt de RMG 5 dagen Q voor iedereen voor, 
onderwijzers inbegrepen, ongeacht het genezingsattest/vaccinatiestatuut 
(cf.: niet 100% efficiënt). 
 
Onderwijs Vlaanderen merkt op dat ze in Vlaanderen totnogtoe een 
uitzondering toepasten voor leerlingen die afwezig zijn tijdens de 
blootstellingsperiode, maar over deze interpretatie is nooit in de RMG 
beslist.  
 
De RMG beslist dat als een leerling tijdens de 7 dagen vóór de activatie 
van de noodrem afwezig was, hij niet in Q met de rest van de klasgroep 
zal moeten worden geplaatst. De directies zullen geval per geval 
beheren. 
 
De emergency brake procedure is niet van toepassing voor de 
jeugdactiviteiten buiten de school. Indien binnen een groep meerdere 
gevallen worden ontdekt, zal een beroep kunnen worden gedaan op de 
maatregelen voor clusters. Er dient te worden opgemerkt dat de nacht- 
en binnenactiviteiten opgeschort blijven. 
 
De RMG vindt de complexiteit van de laatste beslissingen spijtig. In de 
toekomst zou het goed zijn om te voorzien in een redelijke termijn 
waarbinnen in overleg met de actoren op het terrein een weloverwogen 
beslissing kan worden genomen. 

4. Surveillance and detection    
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5. Health care    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    

9. Date next meeting / agenda (approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 13/01/2022 van 16u tot 18u. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 13/01/2022 de 
16h à 18h. 
 

10. AOB    

 
  



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

Cornelissen Laura Sciensano Laura.Cornelissen@sciensano.be 

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

Dierixck Manu Onderwijs Vlaanderen manu.diericx@vlaanderen.be 

Gilson Thomas FWB thomas.gilson@gov.cfwb.be 

Grielens Stefan CLB stefan.grielens@vrijclbnetwerk.be 

Haulotte Delphine FWB delphine.Haulotte@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 

Lenaert Sanne (RMG Support) FOD Volksgezondheid sanne.lenaerts@health.fgov.be 

Lokietek Sophie AViQ sophie.lokietek@aviq.be 

Martens Tina Brussels tmartens@gov.brussels 

Mendez Murielle Kaleido murielle.mendez@kaleido-ostbelgien.be 

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

Kriene Romaen Onderwijs Vlaanderen kriene.romaen@ond.vlaanderen.be 

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

Wildermeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

Lernout  Tinne Sciensano  Tinne.Lernout@sciensano.be 
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