
 

 

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

26/11/2021 

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 26/11/2021 de bijgewerkte lijst van "hoog-risico"-

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

Ter herinnering, de VOC-procedure was tijdelijk was opgeschort gezien de Delta variant sedert 7 juli 

2021 niet meer meegenomen werd als VOC in deze beoordeling, meer dan de helft van de 

besmettingen in België toen waren immers aan deze variant te wijten. De exponentiële toename van 

de Delta variant heeft zich sedertdien verder gezet. 

De situatie wordt verder wekelijks door de RAG epidemiologie opgevolgd in samenspraak met het NRC  

maar tot op vandaag was er geen VOC (of Variant of Interest, VOI) weerhouden voor de analyse.  

Op verzoek van het Commissariaat en kabinet Vandenbroucke werd RAG/RMG om een dringende 

analyse verzocht betreffende de B.1.1.529 variant die in verschillende landen van de Zuid Afrikaanse 

regio is geïdentificeerd. 

Besluit RMG  

1. De RMG valideert het toevoegen van de 9 landen beschreven in het RAG advies1 op de VOC 

lijst. Dit betekent dat de daarbij behorende maatregelen van toepassing zijn. Voor verdere 

beschrijving van het inreisverbod en de maatregelen hiermee verbonden verwijst de RMG naar 

de beschikbare informatie via Sciensano2 en info-corona3. Gezien het voorzichtigheidsprincipe is 

de RMG van advies dat deze aanpassing zo snel mogelijk dient te gebeuren. Een publicatie 

vanavond (donderdag 26/11/2021) betekent dat de maatregel van kracht zal gaan op zondag 

28/11/2021.  

 

Ter informatie, Europa raadt bijkomende maatregelen aan voor 7 landen; Zuid Afrika, Eswatini, 

Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Botswana en Namibië. Gezien er reeds gevallen gekend zijn in 

Malawi (cfr. geval Israël met reisgeschiedenis in Malawi) en het intense reisverkeer met Zambia 

in deze regio volgt de RMG het RAG advies van deze 2 landen mee in de VOC lijst op te nemen.  

 

2. De RMG vraagt aan de gemeenschappen om te kijken in welke mate het mogelijk is om prioriteit 

te geven voor het contact tracen van gevallen die besmet zijn met deze variant en positieve 

terugkerende reizigers, zeker wanneer er een link is met Zuid Afrika en diens buurlanden.  

 

 

1 
RAG_variant 

B11529_26112021.docx 
2 https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/bij-aankomst-belgie  
3 https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/  

https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/bij-aankomst-belgie
https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/


 

3. De RMG legt aan het IMC van 27/11/2021 de volgende beslissing voor;  

 

Strengere maatregelen voor reizigers uit rode landen (die niet op de EU Witte lijst staan) die 

terugkomen uit Afrika en het Midden Oosten;  

 

- Noodzaak van steeds over een negatieve test te beschikken alvorens in te reizen (RAT of PCR).  

- De test na aankomst dient een PCR test te zijn, idealiter een VOC PCR die S-gene drop out kan 

detecteren. Deze testen kunnen gebeuren door het federaal platform en sommige grote 

laboratoria. Met name de testen uitgevoerd in Zaventem zouden deze PCR dienen te 

gebruiken. Positieve gevallen van deze reizigers dienen steeds gesequenced te worden.  

- Deze reizigers dienen 2 testen te ondergaan na aankomst; 1 onmiddellijk na aankomst en een 

2e test op dag 7. De reiziger dient in quarantaine te gaan tem het resultaat van de test op dag 

7 gekend is en negatief is.  

- Testen is aanbevolen vanaf 6 jaar (ipv 12 jaar) gezien kinderen ook een rol spelen in 

transmissie.  

- Geen onderscheid dient gemaakt te worden tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde 

reizigers wat inhoud dat de quarantaine (tem het resultaat op dag 7 gekend is) steeds van 

toepassing is. 

Het juridisch kader en operationele aspecten van dit voorstel dienen verder onderzocht te 

worden. Dit vereist onder andere aanpassingen van het PLF en van de scripts.  

 


