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1. COVID-19-beleid
1.1. Testing en tracing
1.1.1. Protocolakkoord betreffende het gebruik van de gegevens van de
RSZ - contacttracing: goedkeuring
CONCLUSIE EN BESLISSING
1. De IMC keurt het ontwerp van protocolakkoord goed.

1.1.2. Tussentijdse evaluatie pilootproject speekseltests in de scholen:
voorstelling en beslissing openbare offerteaanvraag voor de federale
aankoop van speekseltests
Prof. H. Goossens leidt dit dossier kort in.
Minister Vandenbroucke bedankt professor Goossens voor het goede verloop van dit pilootproject;
hij benadrukt het volgende:
-

-

Gelet op de gerapporteerde organisatorische moeilijkheden zijn de ministers van Onderwijs
terughoudend om dit project in het verplicht onderwijs voort te zetten;
Het idee om dit project uit te breiden tot de universiteiten wordt daarentegen positief
onthaald; in dit verband wenst hij dat de universiteiten in het Vlaamse Gewest die nog niet
zijn benaderd, spoedig worden benaderd;
Tot slot zal de openbare offerte van de federale regering voor de aankoop van materiaal,
indien die vandaag wordt goedgekeurd, nog aan de Ministerraad moeten worden
voorgelegd.

Minister Glatigny verduidelijkt de bovenvermelde terughoudendheid om deze aanpak in alle
scholen te veralgemenen:
-

gerapporteerde logistieke moeilijkheden en de daaraan verbonden kosten;
vragen over het doel van dit pilootproject; 3 universiteiten organiseren reeds tests binnen
hun eigen instelling;
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-

hogescholen en scholen voor sociale promotie zijn niet uitgerust;

Ze vermeldt ook een verzoek van het onderwijzend personeel om, na de 65-plussers en mensen
met comorbiditeiten, de vaccinatie te kunnen genieten.
Haar collega, minister Linard, steunt hetgeen zojuist is gezegd over het logistieke aspect en de
kosten die gemoeid zouden kunnen zijn met de voortzetting van het project in het verplicht
onderwijs.
Ze herinnert er ook aan dat de scholen, die vaak worden gezien als een van de drijvende krachten
achter de besmetting, onder verscherpt toezicht staan. Bovendien zeggen de leerkrachten dat ze
het moeilijk hebben met het misverstand dat scholen gevaarlijk zijn en een bron van besmetting.
In dit verband, en gelet op de verwachte massale toename van de geleverde dosissen, is zij het er
met haar collega over eens dat het onderwijzend personeel en het personeel dat werkt met kleine
kinderen, in aanmerking moet kunnen komen voor de vaccinatie. Zij herinnert er ook aan dat, wat
de impact op de samenleving betreft, de bijzonderheid van de leerkrachten de moeilijk te vermijden
contacten met de leerlingen blijft.
Wat tot slot de impact/relevantie van de tests betreft, herinnert zij eraan dat acteurs in de
filmindustrie systematisch worden getest; het zou nuttig zijn om feedback over deze maatregel te
krijgen.
De Regeringscommissaris Corona zegt dat hij zijn twijfels heeft naar aanleiding van de reacties van
de twee Ministers; hij herinnert eraan dat er op federaal niveau verschillende tools zijn ontwikkeld,
zoals de speekseltests, maar ook de antigeensneltests en de zelftests: hij zegt bereid te zijn de
entiteiten in de onontbeerlijke operationele fasen te steunen, maar vindt dat de ministers van
Onderwijs
een
standpunt
moeten
innemen
over
de
voorgestelde
visie.
Hij stelt dan ook voor om dringend de ministers van Hoger en Verplicht Onderwijs bijeen te
brengen, opdat er duidelijkheid wordt geschept over ieders standpunten en over het "menu" op
het vlak van de aanpak voor het voorgestelde type tests. Gelet op de vele kritiek op het testbeleid
is hij van mening dat er vooruitgang moet worden geboekt. Minister Glatigny is voorstander van
het voorgestelde initiatief.
Minister Maron meent dat er een volledige evaluatie van de epidemiologische impact moet worden
uitgevoerd vooraleer er een beslissing wordt genomen; afgezien van het feit dat er geen
dogmatische visie op de zaak mag worden ingenomen, herinnert hij aan het gevaar om in de
verschillende entiteiten van het land verschillende strategieën te ontwikkelen.
Minister Vandenbroucke vindt dat er een dubbelzinnigheid schuilt bij de ministers van Onderwijs,
die enerzijds oproepen tot vaccinatie van het onderwijzend personeel (waarvan de eventuele
gevolgen geen invloed zullen hebben op de prioriteit om de scholen op 19 april te openen), en
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anderzijds terughoudend zijn om voor de leerkrachten testing te organiseren, die geacht wordt
duur en misschien onnodig te zijn. Hij herinnert eraan dat, vergeleken met de maatschappelijke
kosten, de kosten voor de invoering van speekseltests voor leerkrachten werkelijk marginaal zijn.
Minister Antoniadis is het eens met de argumenten van de federale minister; hij herinnert eraan
dat Ostbelgien van zijn kant, als alternatief middel voor de scholen, zelftests zal aankopen.
De voorzitter van de Conferentie is van mening dat er in dit dossier vooruitgang moet worden
geboekt en dat ieders standpunt over de gekozen strategie op één lijn moet worden gebracht. Hij
is echter verbaasd dat het Commissariaat op eigen initiatief een persconferentie over de zelftests
heeft gegeven.
De Coronacommissaris preciseert het volgende:
-

-

-

De kwestie betreffende de evaluatie van de epidemiologische impact van het project is van
fundamenteel belang: testing blijft een cruciaal onderdeel dat voor de beheersing van de
epidemie moet worden ontwikkeld;
Wat het doel van de testing betreft: het gaat om de maximalisering van de mogelijkheden
om een positief geval in een vroeg stadium op te sporen, met het oog op de verwijdering
van de opgespoorde persoon uit het sociale leven; sociaal contact is de drijvende kracht
achter de verspreiding van het virus (niet de school); maar het is in die laatste dat sociale
contacten het meest frequent zijn;
Wat de persconferentie van deze maandag 29 maart betreft; deze had alleen betrekking
op federale aangelegenheden, waarbij het de bedoeling was om voortaan benaderingen
mogelijk te maken (bijv. de aankoop van zelftests bij apothekers...) ; nu de juridische
belemmeringen uit de weg zijn geruimd, is het aan ons om, in samenwerking met iedereen,
na te gaan hoe deze "mogelijkheden" op het terrein kunnen worden geïmplementeerd.

Minister Vandenbroucke herinnert er ook aan dat het OCC de opdracht had gegeven om te werken
aan het dossier van de zelftests: er was op dat vlak behoefte aan duidelijke communicatie over een
specifiek kader. Hij herinnert eraan dat de strategie van de repetitieve tests in het onderwijs en het
bedrijfsleven van cruciaal belang is.
Prof. Goossens is verbaasd over het financiële argument van de ministers Linard en Glatigny: de
kosten van de kits zijn extreem laag in vergelijking met de kosten van de PCR-tests. Bovendien, nu
het aspect van de geestelijke gezondheid een prioriteit is in de politiek, waarom zou men er niet
rekening mee houden dat de voortzetting van de speekseltests op termijn de sector zou kunnen
helpen
om
de
leerlingen
fysiek
op
te
vangen?
De voorzitter van de Conferentie zegt dat hij de aangehaalde argumenten begrijpt: hij preciseert
echter dat hij, als voorzitter van de IMC, verantwoordelijk is voor de besluitvormingsprocessen.
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Er worden enkele denkpistes onder de aandacht van zijn collega's gebracht:
-

-

-

Wat is het doel van de tests? Er is vaak verwarring in de hoofden van de mensen: is
vaccinatie
de
weg
naar
de
vrijheid?
Door een test af te leggen? Er is op dat vlak meer duidelijkheid nodig;
Wat met de betrouwbaarheid van de tests? Hoe leggen we uit dat een sneltest, indien
positief,
moet
worden
bevestigd
door
een
PCR-test?
Hoe zit het met de verschillende stappen zodra er een zelftest is gebruikt?
Wie kan ze kopen? Een privépersoon? Een gefedereerde entiteit? Om het even welke
overheid?

Wat de laatste vraag betreft, bevestigt men dat de entiteiten het initiatief kunnen nemen om deze
tests aan te schaffen.
Minister Vandenbroucke herinnert aan het volgende:
- Zelftests zijn een voorzorgsmaatregel ten aanzien van een privépersoon met wie men in
nauw contact zal komen (bijv. iemand in een auto helpen); uit respect voor de persoon
voert
men
een
zelftest
uit;
Repetitieve tests betreffen het collectieve veiligheidsaspect van een collectiviteit
(onderneming)
In verband met deze twee punten preciseert hij dat momenteel de laatste hand wordt gelegd aan
twee adviezen (van de RAG enerzijds - nog niet goedgekeurd door de RMG - en van de Hoge Raad
voor Preventie en Bescherming op het Werk anderzijds). Op een volgende IMC zullen deze twee
adviezen onder de aandacht van de leden worden gebracht.
De voorzitter van de Conferentie herinnert eraan dat er ook collectiviteiten zijn waarin er geen
arbeidsartsen zijn, zoals de sector van de kinderopvang: het zou nuttig zijn als de Taskforce zich zou
buigen over het operationele aspect van de invoering van sneltests in deze sector.
Het voorstel voor de offerteaanvraag van de federale overheid betreffende 500.000
speekseltestkits wordt goedgekeurd.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
1. Op initiatief van de Regeringscommissaris Corona zal een vergadering met de ministers
bevoegd voor het leerplichtonderwijs en het hoger onderwijs worden gehouden in verband
met de teststrategie.
2. Wat de zelftests en het repetitieve testen betreft, zullen de adviezen van de RAG en de Hoge
Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk op de agenda van een volgende IMC
worden geplaatst.
3. De ICM hecht haar goedkeuring aan het voorstel voor de offerteaanvraag door de federale
overheid voor 500.000 speekseltestkits, zoals vermeld in het overeenstemmende formulier.
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1.1.3. Nota betreffende de teststrategie 2.0: informatie en bespreking
Dit punt werd opgenomen in de besprekingen onder punt 1.1.2.
Wat de volgende stappen betreft, preciseert de Commissaris dat de Taskforce de indicaties voor
het gebruik van de verschillende tests verder zal specificeren en dit duidelijk aan het publiek zal
meedelen, rekening houdende met het feit dat deze elementen nog in ontwikkeling zijn.
Wat daarnaast de aspecten inzake de tweedelijnsstrategie (georganiseerde tests) betreft, wenst hij
dat de entiteiten een standpunt kunnen innemen, waarbij hij eraan herinnert dat de entiteiten
desgewenst de antigeensneltests kunnen aanschaffen en gebruiken.
Minister Vandenbroucke herinnert eraan dat vóór 1 mei elke collectiviteit die een collectieve
testing wenst te organiseren, gratis 8 antigeensneltests kan ontvangen.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
4. De IMC neemt akte van de nota over de teststrategie 2.0 en de IMC-leden worden verzocht
een standpunt in te nemen over de aspecten van de tweedelijnsstrategie.

1.1.4. IFC Testing & Tracing – plan voor de optimalisering van de app
Coronalert: informatie
De Ministers bedanken Karine Moykens voor het verrichte werk.
Wat betreft de verbeteringen van de app en de mogelijkheid om de informatie van een uitgevoerde
zelftest te integreren, wordt er gepreciseerd dat er vanaf 6 april een nauwkeurig draaiboek voor de
callcenters zal worden opgesteld: het is immers waarschijnlijk dat deze laatste een belangrijke rol
zullen spelen wanneer diegene die de zelftest heeft uitgevoerd - en positief is bevonden - zich tot
de genoemde callcenters zal moeten kunnen wenden (indien er o.a. geen behandelend arts
aanwezig is).
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
5. De IMC neemt nota van de informatie over het plan om de Coronalert-app te optimaliseren.
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1.2. Operationalisering vaccinatiestrategie COVID-19
1.2.1. Uitrol van de vaccinatiestrategie: stand van zaken
Laurence de l'Escaille geeft een snel overzicht van de situatie; er wordt een zeer precieze uitleg
gegeven
over
de
(zogenaamde)
ongebruikte
dosissen.
Het ziet ernaar uit dat voor het tweede kwartiel het aantal geleverde dosissen zal worden
verdubbeld in vergelijking met wat er tot dusver werd geleverd: het is van belang de organisatie op
het terrein te consolideren teneinde ervoor te zorgen dat wij deze verdubbeling (of zelfs
verdrievoudiging) van de dosissen kunnen opvangen.
Minister Maron bedankt het Commissariaat en alle actoren van de Taskforce Vaccinatie voor het
verrichte werk.
Dirk Ramaekers bedankt alle gefedereerde entiteiten voor het opmerkelijke werk dat de afgelopen
week is verricht en in het bijzonder het Waalse Gewest, dat een opmerkelijke inspanning heeft
geleverd. Hij bevestigt dat er voor de komende stappen voor gezorgd moet worden dat de
organisatie op het terrein optimaal is om dit grote aantal dosissen te kunnen opvangen.
Op de vraag van minister Linard over de adviesvraag aan de Hoge Gezondheidsraad (of het al dan
niet wenselijk is om bij de vaccinatieprocedure rekening te houden met prioritering, onder meer
van het personeel in de kinderopvang of de leerkrachten), luidt het antwoord dat de
antwoordtermijn loopt tot 4 april. Het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op
het Werk is daarentegen op 30 maart aan het eind van de dag binnengekomen. Het advies is
beschikbaar op Sharepoint.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
6. De IMC neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot de uitrol van de
vaccinatiestrategie.

1.2.2. Gunningsdossier voor de tool voor de reservatie van de vaccinatie:
bevestiging van de beslissing IFC Testing & Tracing
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
7. De ICM keurt het gunningsdossier voor de reserveringstool voor de vaccinatie goed en
bevestigt daarmee de beslissing van het IFC Testing & Tracing.

7

1.2.3. Antwoorden op de vraag van Testaankoop aan de IMC betreffende
de publicatie van de adviezen en de samenstelling van de Advisory Board
Vaccins van het FAGG en van de IMC : goedkeuring
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
8. De IMC gaat akkoord met het voorstel van de préparatoire.

2. Verlenging van het protocolakkoord van de IMC betreffende de
gezondheidspolitie van het internationaal verkeer: goedkeuring
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
9. De ICM hecht haar goedkeuring aan de verlenging van het protocolakkoord van de IMC over
de gezondheidspolitie van het internationale verkeer.

3. Goedkeuring verslagen per e-mail (17.3.2021)
Geen opmerkingen

4. Varia
Minister Antoniadis wenst drie punten aan te halen:
- Welk gevolg moet er worden gegeven aan de vermoedens over het vaccin van AstraZeneca;
hij herinnert eraan dat in Duitsland 30 gevallen van trombose zijn gemeld op twee miljoen
gevaccineerden.
- Hoe zit het met de mogelijkheid om het "pre-booking"-systeem open te stellen voor
bepaalde functies die "essentieel" worden geacht (cf. leerkrachten in Namen...), in de
overtuiging bovendien dat als het antwoord technisch mogelijk is, er een einde aan moet
worden gemaakt door deze mogelijkheid te "sluiten";
- Hoe zit het met mensen die naar de vaccinatie gaan met een certificaat voor het Pfizervaccin?
Dirk Ramaekers zegt dat er zeer binnenkort vergaderingen met deskundigen zijn gepland; tot nu
toe zijn er in België geen gevallen gemeld.
Wat het "pre-booking"-systeem betreft, wordt bevestigd dat dit technisch mogelijk is; er wordt
evenwel herinnerd aan de overeengekomen strategie, die overal eenvormig moet zijn. De software
die voor het pre-booking-systeem is ontwikkeld, moet kunnen worden aangepast om de integratie
van essentieel geachte functies onmogelijk te maken.
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Wat betreft de voorlegging van een certificaat waarin het preferentiële gebruik van een vaccin
wordt aangegeven, luidt de instructie in de vaccinatiecentra om dit laatste te weigeren (behalve in
specifieke en bekende gevallen).
Minister Beke vermeldt twee punten:
-

Hij is bezorgd over het feit dat mensen van 85 jaar en ouder niet reageren op de
oproepingen en dat men bovendien niet beschikt over een telefoonnummer om contact
met hen op te nemen.

Frank Robben verduidelijkt de aanbevolen oplossing, die is opgenomen in een nota die beschikbaar
is op Sharepoint (application programming interface (API)-mechanisme om callcenters de
mogelijkheid te geven om mensen te contacteren - die niet op de standaarduitnodiging hebben
gereageerd - zonder de volledige lijst van contactpersonen beschikbaar te stellen); de Taskforce
"Vaccinatie" krijgt het mandaat om deze mogelijkheid te realiseren.
-

Hij meldt dat enkele ziekenhuizen de mogelijkheid afwijzen om bedden te moeten
"upgraden" tot bedden voor intensieve zorg, met als argument dat de mortaliteit dan hoger
zou zijn.

De Regeringscommissaris Corona bevestigt dat uit een studie van Sciensano blijkt dat de impact op
de mortaliteit van deze bepaling groter zou zijn: de studie zal aan de leden van de IMC worden
meegedeeld. Hij herinnert eraan dat het absoluut noodzakelijk is dat de ziekenhuizen niet in deze
fase 2 A terechtkomen.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
10. De IMC heeft de taskforce Vaccinatie opdracht gegeven de oplossing uit de nota over het
"mechanisme van de application programming interface (API)" zoals vermeld op SharePoint
te concretiseren.

5. Communicatie
BESLISSING
11. Er zal een gezamenlijke mededeling van het Commissariaat en de IMC worden opgesteld over
de uitbreiding van de teststrategie (cf. pilootprojecten over de speekseltests).

6. Volgende vergadering: 14.4.2021 (onder voorbehoud)
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