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Secretariaat IMC Volksgezondheid

1. Beleid inzake COVID-19
1.1.

Testing & tracing

1.1.1.

Geharmoniseerde lijst van uitzonderingen op de testing en
quarantaine : bespreking en beslissingen

- Update vanuit RMG op basis van de doorgevoerde OCC-beslissingen
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
1. De IMC keurt deze update goed.

- Evaluatie en voorstel van wijzigingen door RMG
De IMC neemt akte van het voorstel dat enkele verstrengingen inhoudt. Men geeft volgende
opmerkingen en reacties :
-

-

-

Er is enig begrip voor de rationale van het voorstel, onder meer omdat de test- en
quarantaineverplichtingen in ons land weinig gerespecteerd lijken te worden; in andere
landen zijn de quarantaineverplichtingen minder strikt waardoor de kans op import van
virus(varianten) groter wordt;
Anderzijds is er bezorgdheid over het maatschappelijk draagvlak voor strengere
maatregelen, in een context van een hoge en stijgende vaccinatiegraad; men moet de
implementatie van de huidige maatregelen verder versterken (inclusief controles), nieuwe
wijzigingen bemoeilijken de sensibilisering, draagvlak en implementeerbaarheid.
Voor sommige groepen, zoals seizoensarbeiders, scholen, … is er op dit ogenblik geen
evidentie over verhoogde risico’s waardoor er te weinig grond is om te verstrengen;
Door verdere verstrengingen dreigt men de facto mensen toch te ‘verplichten’ zich te laten
vaccineren; voor enkele leden is dit niet aanvaardbaar;

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
2. De IMC geeft geen goedkeuring aan het voorstel in haar totaliteit. De RMG krijgt opdracht
enkel de elementen te weerhouden waarover unanimiteit bestaat in de RMG. Deze
elementen zullen rechtstreeks worden voorgelegd aan het OCC. Validatie door de IMC is niet
nodig gezien het korte tijdsbestek.
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1.1.2.

Evaluatie en next steps (test)evenementen : bespreking en
goedkeuring

Het Commissariaat stelt de aanbevelingen en conclusies voor.
De IMC-leden geven volgende reacties:
-

-

-

De evolutie van de epidemie, in termen van hospitalisaties, en de evaluaties van de nog
lopende projecten moet verder geanalyseerd worden alvorens eventueel meer strikte
maatregelen te nemen mbt de evenementen;
Een volledige vaccinatie (i.e. volledig vaccinatieschema + 14 dagen) zou altijd moeten
volstaan om toegang te krijgen, maw in dergelijke gevallen zou geen bijkomende
testverplichting opgelegd mogen worden;
Voor kleinere events (vb. minder dan 100 personen) is niet noodzakelijk vaccinatie of testing
verplicht vermits ook andere veiligheidsmaatregelen kunnen genomen worden;
Er is nog verduidelijking nodig over de mogelijkheid voor lokale besturen om strenger te zijn;
er wordt ook gepleit om een algemeen kader te hebben voor de lokale besturen;
Rond crowd management zou het crisiscentrum een belangrijkere rol moeten spelen;
Rond luchtkwaliteit nemen verschillende ministers reeds acties, en men kan het OCC hierover
informeren.

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
3. De IMC neemt kennis van het verslag, de bevindingen en de aanbevelingen en vraagt het
Commissariaat het rapport te vervolledigen met de resultaten van de lopende evaluaties en
projecten, en een meer gedragen en geoperationaliseerd plan voor te leggen aan de IMC.

1.1.3.

Mogelijkheden backward tracing : goedkeuring

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
4. De IMC keurt het voorstel goed.

1.1.4.

Update IFC testing en tracing : Q&A

De IMC neemt kennis van de update.
De leden geven volgende reacties :
- De positiviteitsratio’s bij terugkerende reizigers is tweemaal de positiviteitsratio van de
personen die in het land blijven; de PLF’s worden te weinig gecontroleerd in luchthavens,
treinstations, …; de papieren PLF’s komen te laat of niet aan, zijn onvoldoende duidelijk
ingevuld. Er wordt gepleit om enkel elektronische PLF’s toe te laten.
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-

-

Een groot aandeel hoogrisicocontacten laat geen tweede test afnemen ondanks de
verplichting (ook in geval van negatief resultaat bij eerste test);
De handhaving op de quarantaine is voor sommige IMC-leden ruim onvoldoende. De lokale
politie geeft weinig tot geen terugkoppeling over de ontvangen data door
gezondheidsdiensten. Het relatief frequent wijzigen van de regels leidt eveneens tot
onduidelijkheid of verwarring bij de field agents;
Meerdere leden steunen de idee om de registratieverplichting in de horeca opnieuw in te
voeren vermits dit een efficiënt middel is in de contactopsporing;
Er wordt gepleit om het belang van de huidige regels blijvend in herinnering te brengen;
De regeringscommissaris rapporteert enkele problemen naar aanleiding van
hoogrisicocontacten in het commissariaat en de daaropvolgende contactopsporing. Deze
casus wordt geanalyseerd.

5. De IMC geeft opdracht aan het Commissariaat en de voorzitter van het IFC Testing en tracing
om een concreet verbeterplan op te maken rond het hele systeem van contactopsporing. Dit
plan wordt overgemaakt aan het OCC.

1.1.5.

Nota RMG mbt repatriëring/terugkeer van Belgen/residenten
die COVID-19 positief of hoogrisicocontact zijn : goedkeuring

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
6. De IMC keurt het voorstel van de RMG goed.

1.2.

Vaccinatie

1.2.1. Uitrol vaccinatiestrategie : Q&A
7. De IMC neemt kennis van de presentatie. Geen verdere reacties.

1.2.2.

Operationalisering vaccinatie
zeevarenden : goedkeuring

internationale

bemanning

8. De IMC keurt het voorstel goed.
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1.2.3. Federale stock vaccins Johnson & Johnson : goedkeuring
9. De IMC keurt het voorstel goed, met de afspraak dat rekening houdend met mogelijke impact
van een OCC-beslissing op de interesse in het J&J vaccin, en met de mogelijkheid van een
beperkte omvang van de leveringen van dit vaccin begin augustus, de IMC begin volgende
week kan beslissen om de levering van 26/7 on hold te plaatsen. Het Commissariaat
informeert desgevallend de IMC die hierover vervolgens een beslissing zal nemen.

1.2.4. Advies Advisory Board mbt Sanofi-vaccin : informatie en bespreking
D. Ramaekers licht het advies van de Advisory Board toe en beantwoordt de vragen van de IMCleden over de aanpassingen aan varianten, de adjuvant, de effectivititeit, de timing van leveringen,
en de prijs.
10. De IMC volgt het advies van de Advisory Board.

1.2.5.

Vaccinatiebereidheid,
-verplichting,
en
verantwoordelijkheid : bespreking en beslissing

individuele

Het advies van de RMG en het voorstel van het Commissariaat worden toegelicht.
De IMC leden geven volgende opmerkingen :
-

-

-

-

-

Het belang van verdere en meer intensieve sensibilisering bij het zorgpersoneel wordt
beklemtoond. De beroeps- en koepelorganisaties hebben hierin een belangrijke
verantwoordelijkheid, naast alle andere sociale partners.
De piste van transparantie, op vrijwillige basis, over de vaccinatiegraad op niveau van de
zorgsinstellingen wordt gesteund.
Er wordt opgeroepen om eventuele stigmatisering van het zorgpersoneel te vermijden
vermits de overgrote meerderheid van het zorgpersoneel zich wel heeft laten vaccineren.
De Sciensano cijfers stroken niet helemaal met regionale analyses; er is nood aan meer
valide data over het actieve zorgpersoneel (versus zorgpersoneel met visum/RIZIV-nummer
dat niet meer actief is in de zorg).
De scope van ‘zorgpersoneel’ moet preciezer afgebakand worden (vb. inclusief
mantelzorgers, vrijwilligers, …). Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen de acties
(zowel sensibilisering als eventuele verplichting) naar zorgpersoneel in contractueel
verband en het zorgpersoneel dat werkt op zelfstandige basis. De juridische basis voor
beide groepen is verschillend.
Er is duidelijkheid nodig over de eventuele sancties.
Er wordt gepleit om ook de OCC-beslissingen te oriënteren naar een maximale stimulans
om zich te laten vaccineren, zoals met betrekking tot toegang tot evenementen.
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11. De IMC keurt het voorstel van het Commissariaat goed mits verdere verfijning van de
stappen. Deze stappen worden eveneens verduidelijkt in het persbericht dat verspreid wordt
na de IMC.

1.3.

Varia

- Argumentatie voor systematisch preventief testen in jeugdkampen
Dit punt is geagendeerd door Minister Vandenbroucke, en komt aan bod op het
Overlegcomité. Minister Vandenbroucke wenst dat zoveel als mogelijk gebruik wordt
gemaakt van preventieve maatregelen, zoals gratis testen, de grote beschikbaarheid van
snelle antigeentesten, … om te vermijden dat kampen bronnen worden van snelle
verspreiding van het virus. Dit punt is besproken op de préparatoire, waar de verschillende
visies toegelicht zijn. Er wordt onderlijnd dat dit punt ter informatie is en dus geen
beslissing van de IMC tot verplichte testing voor jeugdkampen inhoudt.

- Advies RMG mbt advies nr. 78 comité bio-ethiek : ter informatie
De IMC neemt kennis van het advies.
-

Ontwerpen van wetgevend en uitvoerend samenwerkingsakkoord
mbt DCC en Covid Safe Ticket : ter informatie
Geen reacties.

2. Actualisering ziekenhuisnoodplannen : goedkeuring
12. De IMC keurt het dossier goed.

3. Bestellingen en strategie mbt vaccinatie seizoensgriep :
goedkeuring
13. De IMC keurt het dossier goed.

4. Varia
Geen
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5. Communicatie
Een persbericht over de vaccinatie van zorgpersoneel wordt verspreid dmv de gebruikelijke
procedure.

6. Volgende vergadering : 18 augustus 2021 (behoudens
urgenties; E-IMC’s mbt VOC-landen blijven doorlopen op
wekelijkse basis)
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