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o Valérie Glatigny, Minister Regering van de Federatie Wallonië-Brussel 

o Pedro Facon, Regeringscommissaris Corona Regeringscommissaris Corona 

 

1. PV IMC 2.12.2020 

 

CONCLUSIES EN BESLISSINGEN 

1. Goedkeuring verloopt per email, geen verdere opmerkingen.  

 

2. COVID-19-beleid 

2.1. Stagnatie epidemiologische situatie : presentatie  

Dr. Quoilin geeft een presentatie adhv een ppt (beschikbaar op sharepoint).  Zij concludeert dat de 

epidemiologische situatie en de projecties voor de komende weken geen argumenten bieden voor 

eventuele versoepelingen van de maatregelen.  

Minister Morreale stelt volgende vragen :  

- Wat verklaart de verschillen tussen projecties en is de impact van de kerstperiode hierin 

verwerkt ? 

- Is de methodiek voor het berekenen van de oversterfte gelijk in alle Europese landen ? 

België toont relatief hoge sterftecijfers, maar dit houdt mogelijk verband met de 

registratie? 

Sophie Quoilin beklemtoont dat het gaat om wiskundige modellen die indicaties geven, maar 

waarin niet alle elementen van het dagelijks leven worden meegenomen.  Er zijn indicaties van een 

stijging van het aantal contacten (door koude, kerstperiode, …), maar evenzeer van een daling (door 

kerstvakantie in het onderwijs).   Gezien de winterperiode kunnen de cijfers in elk geval niet 

verbeteren.  De vraag is welke bijkomende maatregelen nodig zijn.  Sciensano zal met de deelstaten 

méér focussen op data-analyse van lokale clusters.  

Sophie Quoilin informeert de vergadering dat andere virussen (zoals deze die bronchitis 

veroorzaken) momenteel veel minder circuleren dan andere jaren.  Dit kan enkel verklaard worden 

door de COVID-19 maatregelen.  De ziekenhuisopnames blijven een goede graadmeter om de 

evolutie van de pandemie te beoordelen.  

De EU-landen gebruiken inderdaad andere berekeningsmethodes voor de oversterfte. België 

hanteert een zeer ruime berekening.  Het is vooral belangrijk de oversterfte in het eigen land te 

vergelijken met de sterftecijfers in andere jaren.  Deze oversterfte is groot, vooral in de 

woonzorgcentra. Om de uniformiteit tussen de landen te vergroten loopt momenteel een Europees 

project.  Sophie Quoilin zal dit initiatief presenteren op de volgende IMC.  
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Minister Vandenbroucke vindt de situatie uiterst kritiek.  Er moet nagedacht worden over hoe het 

gedrag van de bevolking verder in de goede richting kan gestimuleerd worden, vb door te blijven 

inzetten op telewerk.  De cijfers over de hospitalisaties en de besmettingen vormen belangrijke 

indicatoren in de beheerstrategie, zoals aanvaard door het OCC, maar deze moeten leiden tot 

efficiënte maatregelen.  In die zin moeten de contactopsporing, opvolging van isolatie en 

quarantaine, … op punt staan.  Dit is ook belangrijk op middellange termijn vermits het virus nog 

lang zal circuleren.  Hij roept op om (a) deze pijlers van het COVID-19-beleid - gezamenlijk - te 

verbeteren en (b) alle Ministers te informeren over de zorgwekkende cijfers (op basis waarvan 

versoepelingen weinig realistisch zijn).  

Minister Antoniadis steunt de oproep om de contactopsporing verder te verbeteren.   

Minister Morreale dringt aan op grondige interfederale voorbereiding van de volgende golf. 

Minister Maron sluit zich aan bij deze oproep en feliciteert alle betrokkenen voor de opbouw en 

operationalisatie van de COVID-19 vaccinatiestrategie.  Anderzijds is hij zeer ontevreden en bezorgd 

over de middelmatige resultaten van het federale testplatform. Slechts de helft van de 

laboresultaten is binnen de 48 uur beschikbaar.  Men signaleert problemen op het vlak van 

coderingen, doorstroming van gegevens, …  De cijfers van de private labo’s daarentegen zijn zeer 

goed. Vermits de Brusselse regionale staalafnamecentra hoofdzakelijk werken met het federale 

platform heeft dit een negatieve impact op de contactopsporing, quarantaine, …  Ook huisartsen 

zijn hierdoor minder gemotiveerd om nog testen af te nemen.  De druk om over te schakelen naar 

de private labo’s is groot.   Hij stelt vast dat dergelijke informatie niet, of onvoldoende, 

gereflecteerd wordt in de presentaties vanuit het IFC. Er is dus nood aan een grondigere evaluatie 

of monitoring van de werking van dit federale platform.   Ministers Beke en Antoniadis 

onderschrijven de vaststelling over de laattijdige testresultaten vanuit het federale platform.  

Minister Vandenbroucke steunt de oproep tot een grondige en objectieve analyse van de werking 

van het federale platform.  

Het Commissariaat agendeert dit op de eerstkomende vergadering van de TF testing en rapporteert 

hierover op de volgende IMC.  

Minister Antoniadis deelt daarnaast mee dat in Duitsland en Oostenrijk mondmaskers gratis ter 

beschikking gesteld worden van de meest kwetsbare groepen.  Hij vraagt of de federale overheid 

in ons land dit ook overweegt.   Minister Vandenbroucke geeft aan dat het inbouwen van een 

dergelijke terugbetaling in de ZIV niet alleen zeer complex zou zijn (definiëren van de maskers, het 

type voorschrift, … ), maar ook niet kan gezien de bevoegdheidsverdeling die hierin duidelijk is. Dit 

is een preventieve maatregel waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn.  Een aankoop en 

verdeling van mondmaskers door de lokale besturen is veel correcter en eenvoudiger.  

Minister Beke argumenteert dat de federale overheid een coördinerende rol heeft in het kader van 

de pandemiebestrijding en deze kwestie in dit licht moet bekeken worden.  Minister Morreale stelt 

dat de IMC in het begin van de crisis reeds een protocolakkoord heeft afgesloten mbt de aankoop 

van dergelijk materiaal. Zij vraagt de discussie niet te heropenen.   
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Het dossier wordt verder besproken in de préparatoire.  

CONCLUSIES EN BESLISSINGEN 

2. Het project mbt uniformering van de berekeningswijze van de oversterfte in de EU wordt 

op de volgende IMC gepresenteerd.  

3. De werking van het federale testplatform wordt geëvalueerd en de resultaten worden 

gepresenteerd op de volgende IMC.  

4. De problematiek van financiering van FFP2-maskers voor kwetsbare groepen wordt 

besproken in de préparatoire.  

 

2.2. IFC testing & tracing : update 

Karine Moykens geeft een update aan de hand van een ppt die beschikbaar is sharepoint.  

 

Delphine Haulotte vraagt duidelijkheid over de quarantaineregels voor Franse studenten die 

studeren aan Belgische hogescholen of universiteiten en fysiek moeten aanwezig zijn op examens.  

Deze eventuele uitzondering kan enkel worden beslist door het OCC. Volgens de regel die ingaat 

vanaf 18/12 zouden deze studenten in quarantaine moeten gaan, met een test op dag 7. 

 

Minister Linard stelt vast dat er onduidelijkheid bestaat over de quarantaineregeling die op 18/12 

begint voor burgers die terugkeren uit de rode zones. De kennisgeving van het overlegcomité 

(CODECO/OCC) is op dit punt niet duidelijk en de referentiesites zijn nog steeds niet bijgewerkt (info 

coronavirus/ministerie van Buitenlandse Zaken, enz.). 

 

Minister Vandenbroucke bevestigt dat, vanaf 18/12, terugkeerders uit buitenlandse rode zones 

verplicht in quarantaine moeten, en een test moeten laten afnemen op dag 7. Indien de test 

negatief is mag men de quarantaine verlaten. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen 

deze groep en de personen met hoogrisicocontacten. De Eerste Minister heeft deze beslissing 

meegedeeld op de persconferentie na het OCC van 27/11 en ook in de federale kern van 8/12 

herbevestigd.  De federale overheid zal de handhaving en controle op deze quarantaine versterken 

t.e.m., indien nodig, politioneel optreden.  Hiervoor zal een wettelijk kader gecreëerd worden.  

 

Deze nieuwe regel is nog maar recent opgepikt in de media. Karine Moykens verduidelijkt dat zij 

de informatie heeft gegeven als antwoord op een vraag van een journalist. Zij, en het IFC, werden 

daardoor ongewild de communicator van de beslissing.  Minister Vandenbroucke onderlijnt dat 

de informatie correct is en dus geen probleem vormt.  

 

Wat de uitzonderingen op de quarantaine betreft moet men verschillende situaties onderscheiden 

: (a) verblijven van langer dan 48 uur en (b)  grensarbeiders die enkele dagen in het land verblijven 

waar ze werken;  deze laatste worden beschouwd als een ‘professionele reis’ waarvoor een 

uitzondering wordt gemaakt op de quarantaine. Voor deze personen kan een attest afgeleverd 

worden, bijvoorbeeld dmv het PLF.   Dit wordt verder onderzocht.  
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De eventuele uitzondering voor buitenlandse studenten is nog niet besproken op het OCC.  Voor 

de Minister zouden zij, vanuit epidemiologisch standpunt, dezelfde quarantaineregel moeten 

respecteren als de terugkeerders uit rode zones, temeer vermits grensoverschrijdend verkeer een 

risicofactor is.    Over de uitzonderingen op de quarantaine moet, logischerwijze, het OCC een 

beslissing nemen.   

 

Het Commissariaat bevestigt dat op 8/12 gevraagd is de website van Buitenlandse Zaken en de site 

info-coronavirus aan te passen.  

 

Minister Morreale vraagt om ook de personen die positief testen, en dus in quarantaine moeten 

blijven, systematisch telefonisch te contacteren om hen te wijzen op de quarantaineverplichting. 

Indien er twijfel is over de quarantaine kunnen de field agents ingezet worden.  Volgens de Minister 

is er voldoende personeelscapaciteit om deze telefonische contacten te organiseren. Karine 

Moykens zal deze mogelijkheid onderzoeken met het IFC.  

 

Minister Vandenbroucke vraagt een bespreking op de IMC van de hele problematiek van 

quarantaine- en isolatiehandhaving en de mogelijkheid van een méér aanklampende aanpak. In 

deze bespreking kunnen de rol van de contactcenters, de eerstelijnszones, de lokale besturen, de 

field agents, en eventuele goede praktijken, … aan bod komen.    Minister Beke dringt aan op een 

heldere doelstelling van deze besprekingen.  Er wordt een dossier voorbereid.  

 

Karine Moykens informeert dat het IFC in de week van 21/12 informatiesessies rond de testing & 

tracing zal organiseren voor de experten (virologen, vaccinologen, … ). 

 

CONCLUSIES EN BESLISSINGEN 

5. De problematiek van de versterkte handhaving van de quarantaine en isolatie wordt 

geagendeerd op de volgende IMC.  

 

2.3. Planning operationalisatie COVID-19 vaccinatiestrategie : 

presentatie 
 

Carole Schirvel stelt voor aan de hand van slides, beschikbaar op sharepoint.  

 

Minister Beke formuleert volgende punten  

1. Het is belangrijk om nog dit jaar een beslissing te nemen over de definitie van de kritische 

functies.  De geplande timing voor het advies van de Hoge Raad voor de Bescherming op 

het werk is te laat.  De implementatie van de beslissing kan in een latere fase.  

2. Wat zijn de gevolgen indien een zorgprofessionals zich niet laat vaccineren ? Dit moet 

politiek en juridisch uitgeklaard worden.  
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3. Kan een vaccinatiebewijs als voorwaarde gesteld worden voor de toegang tot bepaalde 

activiteiten (evenementen, horeca, … ) ? Quid indien een persoon niet gevaccineerd is 

omdat hij/zij niet tot de prioritaire groep behoort ?  

4. Quid prioritisering binnen de groep -45 jaar zonder co-morbiditeit ? 

5. Wat betreft communicatie: 

a. er is een goede communicatiestrategie nodig om de twijfels bij zorgprofessionals 

over de vaccins weg te nemen, en hen in staat te stellen patiënten goed te 

informeren 

b. er moet voldoende aandacht gaan naar informatie naar de moeilijk te bereiken 

groepen 

c. er is afstemming nodig tussen algemene communicatie (zoals de 11 miljoen belgen 

campagne) en de doelgerichte communicatie 

 

Het Commissariaat probeert het dossier over de kritische functies te bespoedigen.  

De opmerkingen mbt de communicatie worden overgemaakt aan de Cel maatschappelijk debat en 

communicatie.  Een voorstel van communicatieplan wordt opgemaakt tegen 21 december.  

Voor de verdere prioritering van doelgroepen is advies gevraagd aan de HGR. Hierover kan 

gerapporteerd worden op de préparatoire.  

De andere kwesties worden voorgelegd aan de werkgroep wetgeving.  

 

Minister Morreale vraagt naar de status van het werk op  Vaccinet om ervoor te zorgen dat iedereen 

tegelijkertijd met het vaccinatiewerk begint. 

 

2.4. Optimalisering van de organisatie van het expertenadvies in het 

kader van het COVID-19 crisisbeheer 

 
Het Commissariaat licht toe aan de hand van een nota, beschikbaar op sharepoint.  
 
Minister Linard bedankt de federale overheid voor de nota en vraagt volgende aanpassingen :   

1. Opnemen van een vertegenwoordiger van ONE in het expertcomité inzake de 

beheerstrategie. Dit zal de informatiedoorstroming en haalbaarheid van de voorgestelde 

adviezen verbeteren 

2. Opnemen van de sector ‘enfance’ in de expertengroep inzake de sectorprotocollen 

3. Opnemen van een vertegenwoordiger van elke gefedereerde entiteit  in het 

Overlegplatform.  

 

Minister Beke vraagt een goed evenwicht te bewaren in de betrokken beleidsdomeinen.   Dit geldt 

in het bijzonder voor volksgezondheid en welzijn, maar ook voor het bewaken van de principes van 

de rechtsstaat.  De overheid moet omzichtig omspringen met verbodsbepalingen in dit kader.  
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Minister Antoniadis beklemtoont eveneens het belang van proportionele maatregelen.  Daarnaast 

vraagt hij voldoende aandacht voor het mentaal welzijn, m.i.v. het aanmoedigen en bedanken van 

mensen die de regels goed respecteren.  

 

Het Commissariaat licht toe dat de doelgroep van kinderen wordt meegenomen in de RAG 

adviezen. Het Bureau zal ook systematisch rapporteren aan de RMG, waarin alle deelstaten zijn 

vertegenwoordigd. In de werkgroep protocollen kunnen eventueel subwerkgroepen worden 

gecreëerd.  Er zijn twee profielen opgenomen voor het thema ‘mentale gezondheid’.  

 

Ri De Ridder vult aan dat deze organisatie van het expertenadvies duidelijkheid creëert over de 

statuten van de werkgroepen en de documenten die zij afleveren.  Hiermee moet snel gestart 

worden. Deze organisatie is gevalideerd door de federale kern en zal geoperationaliseerd worden.  

De opmerkingen van de IMC leden worden verder bekeken.  

 

 

2.5. Kaderovereenkomst voor de zorg aan COVID-19 patiënten in niet-

acute algemene ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen 

 
Het dossier wordt goedgekeurd.  

 

3. Varia 

 
o Minister Antoniadis vraagt verduidelijking over de federale premie voor zelfstandige 

verpleegkundigen. Het federale kabinet informeert dat de besprekingen terzake nog lopen. 

o Minister Beke signaleert dat zelfstandige verpleegkundigen die COVID besmet zijn momenteel 

niet vallen onder het regime van beroepsziektes. Dit leidt tot schrijnende situaties en weerhoudt 

mensen om aan het werk te gaan.   Hij vraagt het federale kabinet dit te bekijken.  

o Minister Beke vraagt een communicatie te overwegen mbt de analyse rond de opvang van 

bewoners van woonzorgcentra in ziekenhuizen. De analyse wordt momenteel gefinaliseerd door 

de RMG en geagendeerd op de eerstkomende préparatoire.  Deze zal een voorstel van 

communicatie uitwerken.  

 

4. Communicatie 

Geen. 

 

5. Volgende vergadering 

 
De volgende vergadering van de IMC vindt plaats op woensdag 16 december 2020.  


