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Vooraf
Deze IMC vindt plaats op vraag van Minister Beke, voorzitter van de IMC. Reden hiervoor zijn de
beslissingen van het Overlegcomité dd 7/10 mbt het COVID-19-beleid. Doel van de vergadering is
de IMC te informeren en de implicaties te evalueren. Minister Beke betreurt dat een IMC werd
gepland op 7/10 en vervolgens abrupt werd geannuleerd.
Minister Beke feliciteert Minister Vandenbroucke met zijn nieuwe functie en hoopt op een goede
samenwerking in de komende, intensieve, periode waarin veel hervormingen op het spel staan. De
Minister beklemtoont dat ook niet COVID-19 dossiers de nodige aandacht van de IMC zullen vragen.
Hij feliciteert eveneens Pedro Facon als de nieuwe Corona-commissaris.
Door deze aanstelling neemt Kurt Doms (DGGS, FOD Volksgezondheid) de functie van secretaris
IMC Volksgezondheid over. Vincent Melis en Isabelle Van der Brempt (beide DGGS, FOD
Volksgezondheid) blijven eveneens lid van het IMC-secretariaat. Het secretariaat verwelkomt
Minister Vandenbroucke in de IMC Volksgezondheid, feliciteert hem met zijn mandaat en
engageert zich tot integere en constructieve samenwerking.
Minister Vandenbroucke dankt Minister Beke en het secretariaat voor de welkomstwoorden. Hij
benadrukt sterk het belang van samenwerking.
Vermits het OCC initieel een oriëntatie zou geven op haar vergadering van 6/10 werd een IMC op
7/10 gepland. Doordat deze oriëntatie uitbleef, was het evenwel opportuun de IMC te annuleren.
De Minister verontschuldigt zich voor dit verloop.
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1. Terugkoppeling Overlegcomité 6.10.2020
Minister Vandenbroucke rapporteert over de beslissingen van het Overlegcomité van 6 oktober
2020.
1. Pedro Facon is aangeduid als regeringscommissaris voor het COVID-19-beleid. Hij wordt
bijgestaan door adjunct-regeringscommissaris Carole Schirvel. De principiële opdrachten van
de regeringscommissaris zijn reeds vastgelegd. De precieze uitwerking van het mandaat zal in
de volgende dagen gefinaliseerd worden. De regeringscommissaris treedt niet in de plaats van
de politieke verantwoordelijken, maar staat in voor de coördinatie van de uitvoering van de
beslissingen. De Minister beklemtoont dat de regeringscommissaris geenszins bevoegdheden
van de deelstaten mag usurperen of verstoren. De kernopdracht ligt in coördinatie. De
regeringscommissaris kan wel voorstellen formuleren, bijvoorbeeld voor een méér efficiëntie
governance van het COVID-19-crisisbeleid.
2. De punctuele maatregelen van het Overlegcomité zijn reeds gecommuniceerd tijdens de
persconferentie. De Minister onderlijnt dat deze maatregelen zich enkel richten naar het
individuele gedrag. De bestaande protocollen in de sectoren worden dus niet gewijzigd, met
uitzondering van deze in de cafés. Vanaf 9 oktober dienen cafés te sluiten om 23u en zijn enkel
tafels met maximum vier personen toegelaten. Voor de restaurants verandert niets. Deze
maatregelen zijn helder, en ook noodzakelijk gezien de epidemiologische situatie.
3. Het OCC heeft het advies van Celeval mbt de barometer positief onthaald. Het is belangrijk
deze barometer grondig uit te werken, te testen en vervolgens politiek te consolideren. Het
mag immers niet de bedoeling zijn deze barometer regelmatig te wijzigen. De ‘stresstest’ van
deze barometer vindt in de komende dagen plaats. De regeringscommissaris zal een belangrijke
rol spelen in de ontwikkeling, uitrol en communicatie van de barometer.
Minister Beke dankt Minister Vandenbroucke voor de informatie en stelt volgende vragen:
-

Wanneer zal het mandaat van de regeringscommissaris worden gefinaliseerd ?
Wanneer vindt de stresstest van de barometer plaats ?

Ri De Ridder deelt mee dat een interfederale IKW over het mandaat van de regeringscommissaris
vandaag plaatsvindt. Het mandaat wordt normaliter gefinaliseerd tegen 9/10 en bevestigd in een
KB.
Wat de timing voor de stresstest betreft, pleit Minister Vandenbroucke voor grondig werk waarvoor
de nodige tijd moet worden voorzien.
Pedro Facon vult aan :
-

De ontwikkeling en lancering van de barometer is de eerste prioriteit. De architectuur van
de barometer is quasi gefinaliseerd; het proces en de communicatie dienen nog verder
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-

-

uitgewerkt. De basisidee zou zijn om de barometer wekelijks te laten updaten door
Sciensano en vervolgens te publiceren. Volgens de barometer zou België op dit moment
code ‘oranje’ krijgen, waardoor de genomen maatregelen van het OCC gerechtvaardigd
zijn. De maatregelen zijn ondertussen ook gepubliceerd op de website van het
crisiscentrum.
De ‘six golden rules’ zullen ook beter worden gecommuniceerd, vb. door middel van
pictogrammen.
Op dit moment worden sectorspecifieke kleurensystemen gebruikt. Het is belangrijk dat
de verschillende systemen, inclusief de barometer, op elkaar zijn afgestemd. Er wordt
overleg georganiseerd met de betrokken sectoren zodat een gedragen voorstel (volledige
alignering met de barometer of gecoördineerd systeem ?) kan opgesteld worden voor
politieke validatie. De ambitie is volgende week het proces te finaliseren.
Wat de governance van het crisisbeheer betreft is het Overlegcomité voor Pedro Facon het
laatste beslissingspunt. Hieraan voorafgaand is een beslissing van de IMC Volksgezondheid
nodig, en overleg met Celeval en Sciensano.

De regeringscommissaris wil deze en volgende week verder werken op deze inhoudelijke punten
zodat een beslissing kan worden genomen tegen einde volgende week. Hij heeft een woordvoerder
aangenomen om de communicatie te stroomlijnen.
Minister Vandenbroucke stelt voor om de politieke vragen die door Pedro Facon zijn gesteld verder
te onderzoeken. Hij voegt toe dat het OCC ook vragen heeft over de ‘triggers’ of indicatoren die
worden gebruikt in de barometer voor het afbakenen van kleurencodes. Dit zal nog verdere analyse
en validatie vragen. Hij pleit nogmaals voor voorzichtigheid over de timing voor de uitrol van de
barometer; de timing van Pedro Facon is een goed uitgangspunt.
Delphine Haulotte signaleert dat de protocollen in de scholen al enige tijd in voege zijn. Deze
protocollen zijn aangepast aan lokale situaties, waardoor algemene wijzigingen moeilijk
realiseerbaar zijn. Een code oranje voor de hogescholen zou betekenen dat studenten in hun
studentenkamers of- woningen zullen blijven.
Zij vraagt ook verduidelijking over de stelling van Minister Vandenbroucke dat scholen en
hogeschoolinstellingen mogelijks moeten sluiten.
De besmettingsrisico’s zijn voor haar ook problematisch in sportclubs.
Pedro Facon informeert dat het Commissariaat enkel zal coördineren en niet beslissen.
Minister Vandenbroucke benadrukt geen sluiting van scholen of hogeschoolinstellingen te hebben
aangekondigd. Hij heeft gesteld dat de genomen maatregelen beogen het sluiten van de scholen,
bedrijven, edm te vermijden. Men moet ervoor zorgen dat de kinderen naar school kunnen blijven
gaan. Indien het individueel gedrag onvoldoende wordt aangepast, en gezien de alarmerende
cijfers in sommige steden, is het sluiten van scholen evenwel niet uitgesloten. Er is inderdaad een
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gelijkaardig probleem in de kantines van sportclubs als in cafés. Om die reden zijn dezelfde regels
van toepassing in deze beide settings.
Minister Glatigny ontmoet op 9/10 de voorzitters van de hogescholen en studentenverenigingen
om hen te sensibiliseren voor social distancing, de naleving van quarantaine, het gebruik van de
app Coronalert. Minister Vandenbroucke dankt de Minister voor dit initiatief.
Minister Antoniadis vraagt naar cijfers over de besmettingen in cafés, kantines, kermissen, edm …
om de verstrengde maatregelen beter te kunnen verantwoorden én eventueel bijkomende
maatregelen te kunnen nemen. Minister Vandenbroucke steunt deze vraag en vraagt om hierover
betere data-analyses mogelijk te maken. Pedro Facon deelt mee dat Karine Moykens, vanuit het
IFC, hierrond reeds cijfers heeft voorgesteld aan Celeval. De gepresenteerde cijfers zijn evenwel
nog onvoldoende gestandaardiseerd. De kwestie zal opgenomen worden met mevr. Moykens. Hij
roept op om ook voldoende aandacht te blijven hebben voor de besmettingen buiten de cafés en
de kantines, zoals in families, bepaalde bedrijven enzomeer. Indien mogelijk, kan men maatregelen
nemen op lokaal niveau; indien nodig, moet men maatregelen nemen op federaal niveau. Het is
belangrijk dat de maatregel voor de cafés geldt voor het hele land om onduidelijkheden of
discriminaties te vermijden.
Minister Morreale feliciteert Minister Vandenbroucke en Pedro Facon met hun nieuwe functies.
Zij vraagt of het aantal personen met hoogrisicocontacten is gedaald sinds de aanpassingen in de
quarantaineduur. Zij pleit ervoor om mensen sterker aan te moedigen om de quarantaine te
respecteren, onder meer via de contactopvolgers. Daarnaast signaleert zij een verminderde
aandacht en engagement van personeel in residentiële instellingen om de beschermingsregels te
respecteren. Er is ook een stijgend absenteïsme in deze instellingen. De Minister wenst dat dit
personeel met aandrang wordt herinnerd aan de regels.
Zij vraagt te overwegen
thuisverpleegkundigen in deze instellingen in te schakelen en hiervoor prestatievergoedingen te
voorzien.
Minister Linard feliciteert Minister Vandenbroucke en Pedro Facon met hun nieuwe functies.
De protocollen in de scholen werken globaal genomen goed, maar er dient meer aandacht te gaan
naar bepaalde specifieke settings. Zij vraagt ook méér aandacht voor de gezondheid in haar
globaliteit, met een bijzondere aandacht voor de geestelijke gezondheid. In die zin is het voor de
Minister ook zeer belangrijk dat de scholen kunnen openblijven. Daarnaast vraagt zij ook
voldoende duiding en helderheid over de cijfers die worden gepresenteerd aan het grote publiek.
Verwarring en misverstanden moeten vermeden worden. Tenslotte vraagt de Minister om in
interfederale IKW’s rond COVID-19-beleid ook systematisch de vertegenwoordigers van de Franse
Gemeenschap op te nemen.
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Pedro Facon onderschrijft het belang van efficiënt quarantainebeleid. Dit beleid bestaat uit
sanitaire aspecten (waar de contactcentra een rol spelen) en bestuurlijke aspecten (politie,
inspectiediensten). Voor een betere naleving van de quarantaine kan eventueel beroep gedaan
worden op de contactcentra, maar ook andere diensten. COFECO is gevraagd hierover een advies
uit te brengen. Voor het nationaal crisiscentrum is dit een opdracht voor het domein gezondheid.
Hij onderschrijft ook het belang van naleving van de regels door het zorgpersoneel. In de verdere
communicatie moet hierop worden ingezet.
De mogelijkheden tot prestatiefinanciering voor thuisverpleegkundigen in residentiële settings zou
kunnen onderzocht worden door het RIZIV.
Minister Antoniadis vraagt welke Minister bevoegd is voor de testanalysecapaciteit.
Minister Beke stelt voor om tweemaal per week over een gemeenschappelijk dashboard te kunnen
beschikken met informatie over de evolutie in de ziekenhuizen, de clusters, de KPI’s over de
contactopsporing, … Dergelijk instrument zou up-to-date informatie kunnen bieden zodat snel kan
worden gereageerd. Pedro Facon steunt deze vraag en is voorstander van integratie van de
dagelijkse bulletins van Sciensano, de cijfers van de noodplannen,… in één document. Hij
onderzoekt verder deze vraag.
Het secretariaat stelt voor dat Pedro Facon op de volgende IMC rapporteert over de besproken
elementen en eventuele andere kwesties die hij opportuun acht. De voorzitter is akkoord.
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
1. De regeringscommissaris wordt gevraagd op de eerstkomende IMC te rapporteren over zijn
initiatieven of acties rond de besproken elementen.
2. De IMC vraagt hierin expliciet de aandacht voor volgende elementen:
• Optimalisatie van de data over de plaatsen waar de besmettingen plaatsvinden (waaronder
cafes, kantines, bedrijven, edm), in samenwerking met IFC.
• Ontwerpen van een geïntegreerd dashboard met (tweemaal per week) updates over
kernindicatoren zoals bezetting in ziekenhuizen, clusters, KPI’s contactopsporing, …
3. De vertegenwoordigers van de Franse Gemeenschap worden uitgenodigd op alle
interfederale IKW’s mbt COVID-19-beleid.

2. Volgende vergadering: 14 oktober 2020, 8u.
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