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1. Beleid inzake COVID-19
1.1. Testing & tracing
1.1.1. Lancering proefproject met speekseltesten bij leerkrachten in het
onderwijs: goedkeuring (Commissariaat)
Minister Weyts vindt in de eerste plaats dat het persbericht moet worden gewijzigd: het geeft de
indruk dat de situatie in de scholen alarmerend is wat niet strookt met de realiteit. Het is voor alles
belangrijk om de scholen open te houden, de voorgestelde maatregel is een preventieve maatregel;
de andere ministers van de Conferentie zijn het hiermee eens.
Minister Linard gaat akkoord met de pilootfase maar zegt dat het te vroeg is om nu akkoord te gaan
met een mogelijke verlenging daarna. Tijdens de voorbereidende vergadering werd beslist om een
eerste keer te evalueren na 3 weken en een tweede evaluatie na 6 weken. Ze stelt daarom voor dat
de interministeriële conferentie na deze 2 evaluaties terugkomt op de kwestie van de uitbreiding.
Minister Glatiny steunt dit voorstel.
Met betrekking tot het proefproject vraagt minister Désir of er niet een risico bestaat dat de
reikwijdte ervan wordt beperkt zodra het aantal leerkrachten de 2.500 overschrijdt:
zou het niet beter zijn om te spreken in termen van aantal scholen in plaats van aantal leerkrachten?
Wat de communicatie op school en het engagement van ouders en kinderen betreft, ziet zij nog
steeds niet de contouren van wat er nodig is; ze benadrukt dat het momenteel moeilijk is om de
leerkrachten te mobiliseren omdat ze reeds overbelast zijn en ze vraagt om hen niet nog meer te
belasten.
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Minister Weyts zegt dat wat de uitbreiding van het project betreft, het belangrijk is om niet te veel
verwachtingen te creëren bij bepaalde scholen, zij zouden misschien willen deelnemen en daartoe
uiteindelijk niet de mogelijkheid krijgen. Hij gaat akkoord met een eventuele uitbreiding, maar niet
tot alle scholen.
Minister Vandenbroucke is het ermee eens om geen te hoge verwachtingen te creëren bij de
scholen; hij benadrukt wel het zeer interessante aspect van de mobilisatie in de scholen, ook al is
die beperkt tot enkele scholen.
Minister Klinkenberg preciseert dat de Duitstalige gemeenschap maar een kleine regio is en dat zij
daarom verkiest om niet deel te nemen aan het proefproject.
Minister Antoniadis herhaalt dat hij zich zorgen maakt over de organisatie van deze proefprojecten
wanneer men deze niet zou kunnen uitbreiden, vooral omdat hierbij gebruik wordt gemaakt van
de PCR-technologie en er dus eventueel concurrentie is met het gebruik van de PCR-testen in het
kader van de testing.
Professor Herman Goossens benadrukt dat alle PCR-tests die in het kader van dit proefproject
gebruikt worden, onderzocht zullen worden door de 8 laboratoria van het platform bis; een snelle
berekening laat hem toe te preciseren dat men de capaciteit heeft om deze bijkomende testen te
verwerken.
Wat betreft het aspect dat men niet te ambitieus moet zijn met betrekking tot dit project, wijst hij
erop dat het belangrijk is om de actoren (ouders/kinderen/leerkrachten) te kunnen mobiliseren
voor dit project. Het principe van het engagement zoals opgenomen in het proefproject heeft een
belangrijke impact op de houding die men aanneemt.
Minister Beke is het eens met de opmerkingen: er moet in het persbericht gepreciseerd worden
dat het proefproject eerst geëvalueerd zal worden en dat als die evaluatie positief is, men kan
overwegen om het project uit te breiden.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
1. De leden van de IMC en de minister van onderwijs gaan akkoord met de invoering van het
proefproject en met de mogelijke uitbreiding ervan na evaluatie.
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1.1.2. Update "Proces voor het detecteren van signaal en beheren van
clusters of heropflakkeringen van nieuwe gevallen van Covid-19 bij
de bevolking van 20/7/20": stand van zaken en volgende stappen
Augstin Coppée vat kort het document samen dat ter beschikking werd gesteld van de leden
(beschikbaar op Sharepoint).
Minister Linard is het er volledig mee eens om de processen m.b.t. de technische of informaticaaspecten in het kader van het "outbreak management" te verbeteren; ze hoopt niettemin dat niet
alle maatregelen die al werden ingevoerd en die hun doeltrefendheid hebben bewezen, worden
herzien. Ze haalt daarbij een groot aantal protocollen aan die perfect verlopen op het terrein.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
2. De leden van de IMC gaan akkoord met de door het Commissariaat voorgelegde nota.

1.2.

Operationalisering vaccinatiestrategie COVID-19

Dirk Ramaekers schetst een korte stand van zaken.
Het blijkt dat Moderna zijn levering met een week uitstelt en dat bovendien de levering van de
laatste week van februari beperkt zal zijn, wat op het vlak van organisatie inderdaad aanzienlijke
problemen zal geven.
Op de vraag van minister Morreale om eventueel contact op te nemen met Moderna om de
aangekaarte problemen te kunnen oplossen wijst Xavier De Cuyper erop dat er op Europees niveau
al verschillende stappen werden ondernomen: Moderna kan momenteel blijkbaar geen stabiele
kalender van zijn leveringen geven voor de volgende weken.
Minister Morreale wijst erop dit heel wat problemen kan geven, zeker voor de personen die een
eerste dosis gekregen hebben en weldra een tweede dosis moeten krijgen. Ze vraagt hoe het zit
met de 443.000 dosissen van het Astra Zeneca vaccin die in de loop van februari worden verwacht.
Xavier De Cuyper zegt dat men op dit ogenblik enkel over ramingen beschikt en dat op dit ogenblik
enkel het Pfizer vaccin stabiele gegeven lijkt te kunnen communiceren voor de volgende weken.
Minister Vandenbroucke is het ermee eens dat er gecommuniceerd moet worden over de
leveringen en de onzekerheid ervan, alsook over het politieke risico dat eventueel gepaard gaat
met de verdere besprekingen over de essentiële groepen, vooral als het om een publiek debat gaat.
Wat de kritieke functies betreft, herhaalt hij zijn bezorgdheid die hij reeds tijdens de vorige
Conferentie ter sprake bracht. Als men beslist dat de door zijn collega aangehaalde sector deel kan
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uitmaken van de kritieke functies, zullen andere groepen ook van mening zijn dat ze daarvan deel
moeten uitmaken. Het risico bestaat dat men zo vertraging oploopt ten opzichte van de prioritaire
groepen waartoe werd besloten. Het is een echt dilemma als men de discussie nu opent over de
essentiële functies aangezien men effectief het gevaar loopt de hele vaccinatiestrategie te
vertragen en dat kan grote problemen veroorzaken.
Minister Glatiny begrijpt de problemen met de leveringen en de gevolgen voor de organisatie en
de planning van de vaccinatie, maar wil terugkomen op het dossier van de kritieke functies en
vraagt om het specifieke domein van het buitengewoon onderwijs te bespreken.
Minister Linard is het eens met de opmerking van haar collega minister Glatiny om het
buitengewoon onderwijs in aanmerking te kunnen nemen; ze vraagt dat de leden van de IMC zich
op zijn minst over deze kwestie buigen tijdens de komende werkzaamheden.
Minister Maron wijst erop dat men niet opnieuw over de problematiek van de prioritaire functies
moet beginnen gezien de vertragingen in de leveringen en de onzekerheden de komende weken:
het is te vroeg om het debat opnieuw te openen.
Minister Beke herhaalt ook zijn standpunt omtrent de essentiële functies, als deze discussie
opnieuw geopend wordt, herhaalt hij zijn vraag om ook het onderwijzend personeel bij de kritieke
functies op te nemen.
Minister Maron benadrukt dat men duidelijk moet zijn en zeggen dat er effectief onzekerheden zijn
omtrent de leveringen van de vaccins van Astra Zeneca en Moderna: duidelijkheid dus niet alleen
voor de bevolking, maar ook voor de ziekenhuisdirecties, de huisartsen enz. Er moet ook toegelicht
worden waarom deze instabiliteit in de leveringen een invloed zal hebben op de organisatie en de
planning van de vaccinatie.
Minister Morreale, die naar de door de heer Ramaekers getoonde tabel verwijst, vraagt deze
enigszins te wijzigen (waarbij collectiviteiten na de ziekenhuizen gevaccineerd zouden worden). In
de strategie die in november werd vastgesteld, werd inderdaad overeengekomen om met de
ziekenhuizen te beginnen, maar men kan de ziekenhuizen toch niet voor de gespecialiseerde
instellingen stellen: ze moeten gelijk behandeld worden. Ze wijst er ook op dat men de eerder
vastgestelde strategie heeft moeten wijzigen (geen verschillende vaccins in dezelfde instelling) en
dat de instellingen daardoor grote organisatorische problemen hebben.
Minister Beke wijst erop dat de onzekerheden omtrent de levering van de vaccins van Moderna en
AstraZeneca niet alleen operationele, maar ook politieke problemen zal teweegbrengen.
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Met betrekking tot de vaccinatie van de 65-plussers was het de ambitie om in de maand maart
hiermee van start te kunnen gaan: blijkbaar zal de vaccinatie pas in april kunnen starten. We
moeten absoluut over een actuele timing van de leveringen beschikken.
Met betrekking tot de 4,4 miljoen dosissen van Pfizer die beschikbaar zouden zijn, vraagt hij
aangezien het het enige bedrijf is dat een zekere stabiliteit biedt op het vlak van de leveringen of
men een zicht heeft op de timing van de beschikbaarheid van deze dosissen.
In verband met AstraZeneca zegt hij een aantal signalen te hebben gekregen van hoofdartsen die
zouden weigeren om gevaccineerd te worden, wat een groot probleem kan zijn.
Met betrekking tot de problematiek van de gevangenen ouder dan 65 (een directeur van een
strafinrichting heeft bevestigd dat gevangenen van deze leeftijd gevaccineerd zouden worden) en
de vraag om hen prioritair te kunnen vaccineren, moet men voorzichtig zijn met de boodschappen
die men stuurt om geen verwachtingen te creëren die niet worden ingelost.
Hij is bezorgd over het feit dat 65-plussers pas in april gevaccineerd zouden kunnen worden,
aangezien de bevolking weet dat deze volgende stap van cruciaal belang is om in de toekomst een
perspectief te geven, ook naar jongeren toe. Als men pas in april en niet in maart kan beginnen,
dreigt er een gebrek aan vertrouwen te ontstaan. Dit moet zo snel mogelijk verduidelijkt worden.
Minister Beke denkt dat dit in Vlaanderen eventueel een probleem kan zijn: naast een hogere
vaccinatiegraad zijn er ook veel meer personeelsleden van de rusthuizen die gevaccineerd zijn zodat
we veel minder mogelijkheden hebben om het overschot in de ziekenhuizen te kunnen inzetten.
Dirk Ramaekers preciseert dat de planning inderdaad anders is in de verschillende gewesten van
het land. Wat de kalender voor Vlaanderen betreft, zegt hij dat er vandaag nog een vergadering is
over de projecties voor de volgende weken.
Voor het AstraZeneca vaccin zullen de huisartsen zich uitspreken over de "Evidence based"
elementen, elementen die waarschijnlijk identiek zullen zijn met de conclusies van de Hoge
Gezondheidsraad.
Met betrekking tot de hoofdartsen vindt er vanavond een vergadering plaats ter verduidelijking.
Wat ten slotte de leveringen voor het tweede kwartaal betreft, wijst hij op de onzekerheden die
ook wegen op het vaccin van Johnson en Johnson, dit dossier moet tegen april door het EMA
worden beoordeeld. Als er ook bij hen problemen zijn op het vlak van de levering, dan zal dit ook
een groot probleem zijn voor ons.
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Minister Beke sluit het punt af en preciseert daarbij dat het belangrijk is om zo snel mogelijk over
het leveringsschema van de vaccins te beschikken.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
3. De leden van de IMC willen zo snel mogelijk over het leveringsschema van de vaccins
beschikken.

1.3.

Feedback van het Overlegcomité en eventuele rol voor de IMC

Minister Vandenbroucke preciseert dat tijdens de volgende vergadering van het overlegcomité de
leden zich prioritair zullen buigen over de vaccinatiestrategie, in samenhang met eventuele
perspectieven om de maatregelen te versoepelen.
Hij zegt ook dat de actoren van het overlegcomité zich ertoe hebben verbonden om de verplichte
test in de respectieve wetteksten van de gewesten en de gemeenschappen op te nemen en dat het
niet naleven van de verplichting om zich te laten testen gesanctioneerd zal kunnen worden. Hij wijst
erop dat 40% van de mensen die uit een rode zone terugkeren zich niet laat testen en dat als wij
hen niet kunnen sanctioneren, dit niet door het grote publiek begrepen wordt. Hij benadrukt ten
slotte dat er voor hem geen sprake van kan zijn om maatregelen te versoepelen als men personen
die weigeren om zich te laten testen niet kan sanctioneren. Bovendien moet het, vanuit preventief
oogpunt, toch mogelijk zijn om op een bepaald moment sancties te overwegen.
Minister Maron zegt dat er binnen het Brussels Gewest ingrijpende reglementaire wijzigingen
werden doorgevoerd en verduidelijkt dat de verordeningen zijn genomen in het kader van zijn
preventiebevoegdheid.
Hij kan niet akkoord gaan met het principe dat de gegevens rechtstreeks aan de politie zouden
worden doorgegeven zonder de regionale gezondheidsinspecteur te betrekken. Hij is ook van
mening dat de door minister Vandenbroucke gespecificeerde maatregel waarschijnlijk onwettig is,
onder meer in verband met problemen op het gebied van de gegevensbescherming.
Hij wijst erop dat er binnen het overlegcomité (waarvan de volgende vergadering gepland is op 26
februari) dienaangaande een verbintenis is aangegaan: als er geen concreet perspectief is om te
kunnen sanctioneren, vindt hij dat er geen debat moet worden gevoerd over eventuele
versoepelingsmaatregelen.
Minister Linard vraagt dat tegen de volgende voorbereidende vergadering de voor de jongeren
genomen maatregelen, inclusief de jongeren onder de 13 jaar, worden geëvalueerd op het vlak van
het gevaar (of niet) van buitenschoolse activiteiten voor jongeren, in verhouding tot de bezorgdheid
die er is over de varianten.
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Wat de problematiek van de geestelijke gezondheid betreft, wijst ze op alarmsignalen van
psychiaters, psychologen over het stijgend aantal zelfmoorden. Ze begrijpt niet waarom men
versoepelingsmaatregelen wil blokkeren.
Minister Glatiny brengt de gemeenschappelijke doelstelling in herinnering om patiënten die in het
ziekenhuis worden opgenomen nooit te triëren om zo iedereen te kunnen verzorgen, ondanks de
druk op intensieve zorg; wat we evenwel vaststellen is dat men kinderen in psychiatrische
verpleegeenheden begint te triëren (te grote druk voor de vraag naar zorg in het kader van
geestelijke gezondheidsproblemen). Er moet een echte "verschuiving" komen op het gebied van
het mentale welzijn van jongeren. Ten slotte pleit ze er ook voor om de maatregelen te evalueren
die in het kader van de buitenschoolse opvang werden genomen.
Minister Morreale begrijpt de bezorgdheid van haar collega minister Vandenbroucke om als
"schild" te kunnen optreden tegen mogelijke versoepelingsmaatregelen; ze brengt de
versoepelingsmaatregelen in herinnering die tot de tweede golf hebben geleid. Men zal de politieke
verantwoordelijkheid moeten opnemen als er te vroeg wordt versoepeld, met de maximale druk
die op dit moment wordt uitgeoefend tot gevolg.
Ze kan niet aannemen dat men denkt dat de deelstaten als een "politie"staat optreden. Ze wijst er
ook op dat de verplichte test is opgenomen in de wetgeving van het Waalse Gewest. Anderzijds
zegt ze dat het Waalse Gewest enorme bedragen investeert (meer dan 500 personen voor het
naleven van de quarantaine- en isolatiemaatregelen) en zij vindt het niet correct om tegelijkertijd
spoed te zetten achter maatregelen voor een betere controle van de quarantaine en anderzijds
versoepelingsmaatregelen te aanvaarden. Ze pleit daarom voor een geleidelijke exitplanning,
zonder de maatregelen te snel te versoepelen.
Minister Beke is het niet eens met het feit dat het de Gewesten zijn die versoepelingen vragen; de
Vlaamse Gemeenschap heeft het aantal contacten voor hobby's beperkt voor kinderen in het lager
onderwijs. Bovendien werd hier, als ministers van Volksgezondheid, beslist om de isolatie van 7 op
10 dagen te brengen.
Hij wijst erop dat het decreet werd aangepast in Vlaanderen om een juridisch kader te bieden voor
de quarantaine en de isolatie.
Hij uit ook zijn ontevredenheid over de manier waarop een aantal personen van de Vlaamse
Gemeenschap behandeld zou worden tijdens de federale interkabinettenvergaderingen, vooral als
het gaat over kwesties in verband met de mogelijkheid om al dan niet verder gegevens uit te
wisselen in het kader van het samenwerkingsakkoord. Dit moet verduidelijkt worden.
Wat de evolutie van het contactonderzoek betreft, wijst hij erop dat dit vooral op vertrouwen is
gebaseerd: men vraagt aan de mensen met wie ze contact hebben gehad en om deze informatie
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mee te delen; dat heeft gevolgen aangezien deze personen in quarantaine zullen moeten (dat
betekent voor veel mensen minder inkomen). Als de volgende stap die van de repressie is, zal
contactonderzoek niet meer werken bij gebrek aan vertrouwen.
Hij vraagt om rekening te houden met de bijdrage van de gewesten aan de recente decreten en
verordeningen en dat de impact van deze wetteksten wordt onderzocht.
Ri De Ridder zegt dat de federale overheid in geen geval laatdunkend is geweest tegenover de
vertegenwoordigers van de gemeenschappen. Donderdag 11 februari wordt er een juridische
vergadering georganiseerd over de wettelijke krijtlijnen die binnen de deelstaten zijn genomen over
de problematiek van de personen die geen test laten afnemen als ze uit een rode zone terugkeren
of die niet door het systeem voor contactonderzoek opgepikt worden.
Volgens minister Vandenbroucke gaat het om tienduizenden personen die, in de ogen van het
publiek, wanneer ze terugkeren, de regering en de volledige publieke opinie uitlachen door zich
niet te laten testen omdat er toch geen sancties zijn; dit is veel slechter voor het draagvlak dan
iemand te zeggen dat hij zich verplicht moet laten testen of in quarantaine moet gaan.
Minister Maron vraagt om in alle sereniteit te blijven voortwerken binnen de werkgroepen.
Iedereen, inclusief gewesten en gemeenschappen, probeert om op een constructieve manier te
werken om vooruit te gaan. Het vertrouwensklimaat dat de voorbije maanden binnen de IMC is
opgebouwd, moet behouden blijven.
Hij wijst ook op het belang van de rechtszekerheid van alle genomen maatregelen.
Hij vindt dat iedereen elkaars beperkingen moet horen; hij wijst ook op het budgettaire
engagement van het aantal mensen dat op het terrein wordt ingezet om de maatregelen te
handhaven.
Hij waarschuwt ook voor automatische boetes, omdat het risico bestaat dat veel mensen het PLF
niet meer zullen invullen.
Wat ten slotte de conclusies van het overlegcomité betreft, zoals gerapporteerd door zijn collega
minister Vandenbroucke, heeft hij zichzelf een andere interpretatie veroorloofd.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
4. De leden van de IMC beslissen om de juridische werkgroep de juridische krijtlijnen van de
wetteksten rond verplicht testen en het naleven van de quarantaine en de isolatie te laten
onderzoeken.
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2. Verslagen van de vergaderingen van de IMC - Goedkeuring via mail
De verslagen van 3 en 6 februari 2021 zullen elektronisch worden goedgekeurd.
3. Varia
Nihil

4. Communicatie
5.

Het ontwerp van persbericht zal worden aangepast: een nieuwe tekst moet ter goedkeuring
circuleren voor 12.00u.

5. Volgende vergadering: 17 februari 2021 (te bevestigen)
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