
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 02/01/2023 
HOURS: 13h30 – 15h30 

 

 

AGENDA ITEM   DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Agenda (Approval)  • Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

2. European actions (Bart Hoorelbeke) Op 29 december 2022 vond er een HSC meeting plaats. De Europese 
lidstaten bereikten consensus over: 

• op Europees niveau dienen geharmoniseerde maatregelen te 
worden getroffen 

• waste water surveillance  

• genomic surveillance 
Vervolgvergadering van HSC en ICPR worden gepland. 
 

Op 3 januari vindt er een HSC meeting plaats. België 
zal hierin bepaalde standpunten verdedigen: 

• Voorlegging van een negatieve pre-exit test  

• Herintroduceren van PLF 

• Dragen van een chirurgisch/FFP2-masker 
tijdens de vlucht van/naar China 

Deze worden best opgenomen in een bredere 
Europese aanpak.  
--------------------------- 
Une réunion du HSC aura lieu le 3 janvier. La 
Belgique y défendra certaines positions : 
- Présentation d'un test de pré-exit négatif  
- Réintroduction du PLF 
- Port d'un masque chirurgical/FFP2 pendant le vol 
vers/depuis la Chine 
Le mieux est de les intégrer dans une approche 
européenne plus large. 

3. RAG advice - Pre departure testing De RAG stelde het advies voor reizigers uit China voor gezien er een 
risico bestaat om nieuwe cases in België te zien opduiken alsook het risico 
op het ontwikkelen van een nieuwe variant.  
Dit omdat China alle COVID-19 maatregelen heeft opgeheven, er 
onvoldoende datatransparantie is vanuit de Chinese overheid en er 

Het vragen tot de voorlegging van een negatieve test 
vóór vertrek wordt enkel overwogen als dit in 
harmonisatie is bij de Europese aanpak (03/01/2023 
HSC vergadering). België zal dit standpunt 
verdedigen. 
--------------------------- 
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tijdens Chinees nieuwjaar (22 januari) een periode van intensief reizen 
aanbreekt.  
Momenteel is het gezondheidsrisico voor België laag en is er nog geen 
nood tot het treffen van urgente maatregelen.  
Het advies van de RAG m.b.t. het afnemen van een pre-exit test bij vertrek 
vanuit China kan enkel overwogen worden als deze maatregel in heel de 
EU wordt ingevoerd. 

Demander la présentation d'un test négatif avant le 
départ ne sera envisagé que si cela est en 
harmonisation avec l'approche européenne (réunion 
du HSC du 03/01/2023). La Belgique va défendre 
cette position. 

4. Genomic surveillance (Jorgen 
Stassijns/Laura Cornelissen) 

  

4.1. RAG advice - Testing of 
symptomatic travellers (Information 
– Sciensano)  

Daar er in China momenteel een hoog niveau van viruscirculatie is, is de 
kans reëel op het ontstaan van een nieuwe COVID-19 varianten.  
De RAG adviseert om de genomische surveillance te versterken: 

• door het afvalwater afkomstig uit vliegtuigen van China te 
controleren  

• het testen van reizigers die COVID-19 gelijkende symptomen 
ontwikkelen < 7 dagen na vertrek uit China  

 
Het testen van symptomatische reizigers zal een verdere 
operationalisering vergen waarbij overleg tussen de verschillende 
stakeholders dient te worden opgenomen.  
Het referentielabo van Leuven laat weten klaar te zijn om genoom 
sequencing toe te passen op de nitrocellulose strip van RAT’s. Echter 
dienen we ons bewust te zijn dat niet elke RAT het toelaat om genoom 
sequencing uit te voeren. De namen van de testen die sequencing 
toelaten worden confidentieel aan de RMG bezorgd 
  
FOD Mobiliteit – DG Luchtvaart vraagt om rekening te houden met 
vrijstellingen dan de crew als er sprake zou zijn van het verplicht testen 
van reizigers.  
Er wordt ook aandacht gevraagd voor de luchthaven van Luik waar 6 
luchtvaartmaatschappijen  verbindingen met goederentransport met 
China verzorgen. 

Het is belangrijk om genoomsurveillance te 

versterken om alzo een mogelijke variant of concern 

uit China tijdig op te sporen: 

• Door tests aan te bevelen en deze 

beschikbaar/toegankelijk te maken 

(huisartsen, specialisten en apotheken) voor 

reizigers (≥6 jaar) die binnen 1 week na 

vertrek uit China COVID-19 gelijkende 

symptomen ontwikkelen. Positieve 

testresultaten van deze tests worden 

opgestuurd voor genotypering. 

 

Er wordt verder overlegd over 
operationaliseringsmogelijkheden: dit kan afspraken 
vergen met RIZIV, apothekers, groothandelaars, 
artsen-specialisten, huisartsen klinische labo’s, 
referentielabo,… 
--------------------------- 
Il est important de renforcer la surveillance 

génomique afin de détecter en temps utile une 

éventuelle variante ou un problème provenant de 

Chine : 
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 • En recommandant des tests et en les 

rendant disponibles/accessibles (médecins 

généralistes, spécialistes et pharmacies) 

pour les voyageurs (≥6 ans) qui développent 

des symptômes de type COVID-19 dans la 

semaine suivant leur départ de Chine. Les 

résultats positifs de ces tests seront envoyés 

pour un génotypage. 

 

D'autres discussions sur les options 

d'opérationnalisation sont en cours : cela peut 

nécessiter des accords avec l'INAMI, les 

pharmaciens, les grossistes, les médecins 

spécialistes, les médecins généralistes, les 

laboratoires cliniques, les laboratoires de 

référence,... 

4.2. Waste water surveillance in flights 
from China 

Sciensano stelt voor om het afvalwater afkomstig van vliegtuigen uit 
China te controleren (‘targeted surveillance’). Een aantal Europese 
landen (Nederland, Finland) zijn hier al mee gekend en zullen hun 
protocollen delen met de andere lidstaten tijdens een vergadering op 3 
januari.  
 
Waste water surveillance in de luchthaven werd in het verleden al eens 
besproken, waardoor er reeds basiscontacten werden gelegd.  
De operationalisering zal eerder ter discussie staan: waar worden de 
stalen afgenomen, hoe worden deze getransporteerd, frequentie van 
afname, prijs, … 
 
Een opname van deze waste water surveillance als deel van het nationale 
waste water surveillance project zal minstens 3 weken in beslag nemen 
om dit project in de luchthaven op te kunnen starten.  
 

Monitoring van waste water (virusdetectie en 

genomic sequencing) afkomstig van directe vluchten 

uit China zal worden opgezet.  

--------------------------- 
Une surveillance des eaux usées (détection de virus 

et séquençage génomique) des vols directs en 

provenance de Chine sera mise en place. 
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Deze specifieke context dienen we aan te grijpen om een meer duurzame 
waste water surveillance op te zetten die deel uitmaakt van het pandemic 
preparedness plan (proof of principle). 
 
De chemische inactivatie van dit waste water zou geen probleem met zich 
mee brengen om genoom sequencing toe te passen. 

5. SSC advice Het SSC startte vanuit een meer theoretische bevraging en wat de 
objectieven dienen te zijn in de context dat China alle maatregelen in een 
zero COVID-19 beleid laat varen.  
 
Een stapsgewijze aanpak zo er een nieuwe VOC (Variant of concern) 
optreedt zou een leidraad kunnen zijn voor het nemen van maatregelen. 
Echter is het nu al belangrijk om het zogenaamde ‘Winterplan’ te 
verstrengen en niet te wachten tot er een nieuwe VOC is.  
Ter conclusie komt het SSC met volgende advies: 

• Goede communicatie over de huidige situatie 

• Het “winterplan” opnieuw onder de aandacht brengen 

• Versterken van genoom surveillance in het algemeen alsook 
meer specifiek op waste water van vluchten uit China 

• Genoom surveillance op stalen van symptomatische reizigers 

• Bovenstaande wordt best opgenomen binnen een Europese 
context en ook in samenwerking met andere landen die intensief 
bezig zijn met surveillance. Aansluitend kan er ook strategisch 
geconnecteerd worden met andere grote transportdraaischijven 
buiten Europa (Bijv.: Bangkok, Delhi, Istanbul,…)  

 

6. ePLF (Gino Claes) De eventuele herinvoering van het ePLF kan nuttig zijn, zeker in het geval 
wanneer er een nieuwe VOC zou optreden en hieraan gekoppeld contact 
tracing zou worden uitgevoerd.   
 
Er worden 3 scenario’s voorgesteld waarvoor de PLF terug kan worden 
ingevoerd: 

De heractivatie van het PLF kan het proces van 

contact tracing versnellen, zeker in het geval van een 

VOC. België wil het PLF terug introduceren als dit 

kadert in een Europese aanpak.  

--------------------------- 
La réactivation du PLF peut accélérer le processus 

de recherche des contacts, notamment dans le cas 
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• PLF ter surveillance waarbij de analyse en trends kunnen worden 
opgevolgd in het Paloma dashboard. Reizigers van buiten de 
Schengenzone zouden dan het PLF dienen in te vullen.  

• PLF voor specifieke risicogebieden/-zones cfr de toepassing in 
het verleden voor gebieden waar een VOC heerste. Dit scenario 
kadert in de ‘noodremprocedure’ voor COVID-19.  

• PLF op afroep voor acute gezondheidscrisissen aan boord van 
vliegtuig/schip/trein wanneer er een gezondheidsrisico heerst 
tijdens een reis en alzo het proces van contact tracing kan worden 
versneld.  

  
Praktisch zal de heractivatie van het PLF duidelijke reismaatregelen 
vergen.  
De Europese samenwerking is een belangrijke factor. De maatregel tot 
de herinvoering van het PLF best op Europees niveau wordt gesloten 
zodat de efficiëntie en effectiviteit zo maximaal mogelijk is.  

d'un VOC. La Belgique souhaite réintroduire le PLF 

s'il s'inscrit dans une démarche européenne. 

7. Mask wearing during the flight Het dragen van een mondmasker tijdens de vlucht is niet afdwingbaar.  
 
FOD Mobiliteit laat weten dat Frankrijk een Besluit (30/12/2022) heeft 
genomen waarin een aantal sanitaire maatregelen worden opgelegd, 
inclusief de verplichting tot mondmaskerdracht tijdens de vlucht vanaf 6 
jaar.  
 
 
 

Om virustransmissie tegen te gaan, kan men 

reizigers naar/van China adviseren een 

chirurgisch/FFP2-masker te dragen. Deze maatregel 

is enkel van toepassing als dit ook een onderdeel is 

van een Europese aanpak.  

--------------------------- 
Pour prévenir la transmission du virus, il peut être 

conseillé aux voyageurs en provenance ou à 

destination de la Chine de porter un masque 

chirurgical/FFP2. Cette mesure n'est applicable que 

si elle s'inscrit également dans une démarche 

européenne. 

8. Advice to outbound travellers 
(Chinese New Year) 

Er zal aan Buitenlandse Zaken gevraagd worden om een meer uitgebreid 
advies te brengen aan reizigers die naar China vertrekken.  

Aan Buitenlandse Zaken zal een uitbreiding van het 

advies naar China (aanbeveling tot maskerdracht 

tijdens de reis en verblijf) worden gevraagd.  

• Immuungecompromitteerden stellen hun reis 

beter uit. 
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• Reizigers die alsnog vertrekken, worden 

geadviseerd zich in orde te stellen met hun 

COVID-19 vaccinatieschema. 

--------------------------- 
Une extension du conseil à la Chine 

(recommandation de porter des masques pendant le 

voyage et le séjour) sera demandée aux Affaires 

étrangères.  

• Les voyageurs immunodéprimés feraient 

mieux de reporter leur voyage. 

• Les voyageurs qui partent tout de même sont 

invités à se faire vacciner contre le COVID-

19. 

9. Other actions   

10. AOB Er werd een brief met de indicatiestelling voor PCR-testen en de 
mogelijkheid voor syndromisch testen te onderzoeken,  gedeeld met de 
RMG leden. Deze brief zal naar het RIZIV worden gestuurd om meer 
informatie te verkrijgen over de gevoerde discussies.  
 
Om 17u volgt er een persconferentie omtrent de genomen RMG-
beslissingen gebaseerd op het advies van de RAG en het SSC.  

 

11. Date next meeting / agenda 
(Approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 05/01/2023 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 05/01/2023 de 
16h à 18h. 
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