
 

 

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

16/12/2021 

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 16/12/2021 de bijgewerkte lijst van "hoog-risico"-

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

Besluit RMG  

Onderstaande tabel bevat de lijst van landen die op basis van de beoordeling voldoen aan de criteria 

voor landen met een hoog risico, gerangschikt in afnemende volgorde van het VOS-percentage. Om 

de stabiliteit van de lijst te waarborgen, wordt een land alleen aan de lijst toegevoegd of van de lijst 

afgevoerd als gedurende twee opeenvolgende weken aan de criteria is voldaan, tenzij er sprake is van 

een verontrustende tendens. 

De RMG valideert het RAG advies1 namelijk dat de lijst van landen met een hoog risico op VOC 

blijft ongewijzigd ten opzichte van vorige week. 

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.  

De RMG deelt de bezorgdheid van de RAG en wil echter de aandacht vestigen op het risico van een 

aanzienlijk aantal andere landen, die niet in de lijst zijn opgenomen omdat de genomische surveillance 

in die landen onbestaand  of slechts zeer beperkt is. Deze week is er onder meer een verontrustende 

tendens te zien in de DRC, waar de epidemie exponentieel lijkt toe te nemen (mededeling van de 

Belgische ambassade in Kinshasa). Dit wordt bevestigd door de zeer hoge positiviteitratio bij reizigers 

die uit de DRC naar België terugkeerden (28,9% tegenover 5,4% vorige week). 

De lijst van landen met een hoog risico voor VOC heeft beperkingen, een strikter test- en 

quarantainebeleid voor alle reizigers meer gepast zou zijn, vooral voor landen met een beperkte 

surveillance van circulerende varianten. 
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Lijst VOC landen 
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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/


 

 

Aantal 
sequenties 

Aantal 
VOCs % VOCs 

14d 
Incidentie 

per 
100.000 Trend PR 

Derde landen       

Zuid Afrika 993 859 86,5% 265 Toename 29% 

       

Selectie owv buurland     
Botswana 239 74 31% 45 Toename ND 
Lesotho 0 0 0 5 - ND 
Malawi 3 3 100% 1 - ND 
Mozambique 0 0 0 5 Toename ND 
Namibië 0 0 0 87 Toename 16% 
Zambia 0 0 0 3 - % 
Zimbabwe 0 0 0 158 Toename 36 % 
eSwatini 0 0 0 387 Toename ND 

 


