
 
 

Nota RMG – Evaluatie van landen met een risico op VOC’s 

05/08/2021 

Context 

Op basis van de eerder door de RMG en de IMC gevalideerde RAG-criteria (incl. criterium m.b.t. 

aangrenzende regio’s of landen) heeft de RAG op 05/08/2021 de bijgewerkte lijst van "hoog-risico"-

landen in het kader van de VOC's aan de RMG voorgelegd. 

Besluit RMG  

De RMG valideert het RAG-advies1, de Delta variant wordt sedert 7 juli 2021 niet meer meegenomen 

als VOC in deze beoordeling, omdat meer dan de helft van de besmettingen in België toen al aan deze 

variant te wijten waren. De exponentiële toename van de Delta variant heeft zich sedertdien verder 

gezet. Volgens het laatste NRC rapport, werd in 94,6% van de sequenties in de baseline surveillance, 

de Delta variant teruggevonden. De Gamma variant en de Beta variant worden nog in minder dan 1% 

van de stalen van de baseline surveillance gevonden. Deze twee varianten na een eerdere –beperkte- 

toename, nu beiden al enkele weken tot maanden gestaag afnemen. Zij worden verdrukt door de 

Delta variant. Eventuele nieuwe (beperkte) introducties van deze VOCs vanuit andere landen, zullen 

de verdeling van de varianten in België dan ook niet wijzigen. 

Wat betreft de Alfa plus E484K variant, is er volgens de GISAID databank momenteel geen enkel land 

waar deze meer dan 20% van de stammen uit maakt. Bovendien blijft ook de verspreiding van deze 

variant in België erg beperkt, en kan deze combinatie net als de Beta en Gamma variant niet op tegen 

de Delta variant. 

Daarom worden de Beta, Gamma en ‘Alfa plus E484K’ variant niet langer meegenomen in de 

wekelijkse evaluatie. 

Er zijn momenteel dan ook geen landen op de VOC lijst. Uiteraard blijven alle andere reisbeperkingen 

en -maatregelen gelden. De situatie wordt verder wekelijks door de RAG epidemiologie opgevolgd in 

samenspraak met het NRC, met name voor het opduiken van nieuwe zorgwekkende varianten. 
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2.2 Lijst VOC landen 
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