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Verslag 

Aanwezigen 

Leden 

o Minister Christie Morreale (voorzitter van de IMC) 

+ Yolande Husden, kabinetschef  

Waalse regering  

o Minister Wouter Beke  

+ Katrien Van Kets, kabinetschef 

Vlaamse regering 

o Minister Frank Vandenbroucke 

+ Ri De Ridder, adviseur 

+ Jan Bertels, kabinetschef 

Federale regering 

o Minister Antonios Antoniadis Regering van de Duitstalige Gemeenschap 

o Minister Bénédicte Linard 

+ Deborah Cuignet, adviseur 

Regering van de Federatie Wallonië-Brussel 

o Valérie Glatigny  

+ Delphine Haulotte, adviseur 

Regering van de Federatie Wallonië-Brussel 

o David Hercot, adviseur, ter vervanging van minister 

Alain Maron 
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o Pedro Facon, regeringscommissaris Corona 

o Carole Schirvel, adjunct-regeringscommissaris 

Corona 

o Dirk Ramaekers, voorzitter van de taskforce 

Vaccinatie  

Regeringscommissariaat Corona 

o Isabelle Vanderbrempt, diensthoofd 

o Saskia Van den Bogaert, celhoofd 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 

en Leefmilieu 

o Cecile van de Konijnenburg  RMG 

o Ben Weyts, minister van Onderwijs 

+ Katrien Bonneux, kabinetschef 

Vlaamse regering 

o Nicolas Fragnaux, ter vervanging van Caroline 

Désir, minister van Onderwijs 

+ Thomas Gilson, adviseur 

Regering van de Federatie Wallonië-Brussel 

o Pierre Van Damme 

o Jean-Michel Dogné 

o Yves Van Laethem 

o Fabrice Peters 

Hoge Gezondheidsraad 

o Lydia Klinkenberg, minister van Onderwijs Regering van de Duitstalige Gemeenschap 

 

1. Advies van de Hoge Gezondheidsraad en de taskforce Vaccinatie over 

de vaccinatie met een derde dosis tegen COVID-19 voor zorgverleners 

en de bevolking in het algemeen 

 

Naar aanleiding van de presentatie vindt een debat en vragenronde plaats tussen de Ministers, en 

met de experten.  

 

CONCLUSIES EN BESLISSINGEN 

 

1. De IMC gaat akkoord met de boostervaccinatie voor de gezondheidszorgberoepen, met 

inbegrip van de studenten-stagiairs;  

2. Alle wetenschappelijke informatie zal worden verzameld met betrekking tot de problemen 

van de derde dosis, met inbegrip van de tijd tussen de toediening van de vaccins, in 

samenhang met de informatie van het EMA; 

3. Afhankelijk van het aantal en de beschikbaarheid van vaccins zal een planning worden 

gemaakt voor de organisatie, waarbij - vermoedelijk - dezelfde prioriteringsregels zullen 

worden gehanteerd als in november 2020. 

4. Tijdens de IMC van 10 november zal verslag worden uitgebracht over de eerste uitwisselingen 

over de derde dosis voor de gehele bevolking (cf. HGR-werkgroep gepland voor 9 november 

over de derde dosis van AstraZeneca en J&J voor mensen onder de 65); het zal gaan om een 

eerste bespreking.  



 

 

3 
 

 

 

2. Voorstellen voor de wijziging van de globale test-, tracing- en 

quarantainestrategie COVID-19, met inbegrip van collectiviteiten voor 

kinderen: vervolg van de discussie van 27/10. 
 

Bij wijze van inleiding presenteert een lid van Sciensano de recentste beschikbare informatie over 

het dragen van mondmaskers door kinderen. 

 

Commissariaat  

- Herinnering aan de recente besprekingen met de deskundigen over de mogelijkheid om de 

test- en quarantainestrategie voor het basisonderwijs te herzien; rekening houdend met de 

huidige situatie en de duidelijke druk op de PSE's, is men het erover eens dat voorlopig 

niets mag worden veranderd aan de test- en quarantainestrategie voor kinderen van 0-12 

jaar, maar dat moet worden nagedacht over de invoering van een algemene strategie die 

op termijn houdbaar is; 

- Herinnering aan de conclusies die in de Vlaamse Gemeenschap zijn getrokken na overleg 

met actoren op het terrein; 

- In dit verband kan, in afwachting van de vaststelling van een algemene 

langetermijnstrategie voor de gehele maatschappij, in al haar aspecten, worden aanvaard 

dat tijdelijk (enkele weken) de prioriteiten op het gebied van testing worden versoepeld; 

hierbij werpen zich evenwel een aantal vragen/aandachtspunten op mbt de kinderen 

tussen 0 en 12 jaar: 

o Het moet duidelijk zijn dat symptomatische kinderen getest moeten blijven 

worden; wat contacttracing betreft, d.w.z. het opsporen van de HRC's van de 

symptomatische leerlingen, wordt in Vlaanderen geen rekening meer gehouden 

met de HRC's in de klas; 

o Wat de spoedprocedure betreft, gaat het om 4 gevallen of 4 symptomatische 

leerlingen? 

o “Van de mondmaskerplicht voor 10-11-jarigen kan worden afgezien, als kan 

worden aangetoond dat er voldoende ruimte en voldoende ventilatie is”: Die twee 

elementen moeten worden gepreciseerd: welke zijn de criteria?  

o Wat met de maatregelen voor het eerste tot het vierde leerjaar?  

o Indien in de klas een of twee gevallen worden vastgesteld: 

▪ Hoe worden de ouders op de hoogte gebracht?  

▪ Wij veronderstellen dat zij het recht hebben om via het CLB een test te 

vragen? 

▪ Wat met de contacten tussen de klassen? Cafetaria? 

o Informatie aan de ouders wanneer er gevallen worden geïdentificeerd: Er moet hen 

duidelijk worden gemaakt dat zij voorzichtig moeten zijn wanneer hun kinderen 

aan buitenschoolse activiteiten deelnemen. 
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In het kader van een vereiste herziening/hervorming van een langetermijnstrategie zijn er 

elementen van operationele aard waarover moet worden overlegd in de RMG en de taskforce 

Testing: 

- HRC's slechts eenmaal testen? 

- Een onderscheid maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde HRC's?  

- Tevens onderscheid maken voor reizigers die naar België terugkeren uit landen waar de 

positiviteitsratio laag is? 

- Onderzoek naar het rapport over het onderwijs in Vlaanderen in verband met de 

testingstrategie (waarin wordt gepreciseerd dat de testing van symptomatische kinderen 

en HRC's niet afdoende is en het beter zou zijn om een beroep te doen op herhaalde 

screenings). 

 

Vlaamse overheid, onderwijs : antwoordt op de vragen van het Commissariaat en verwijst naar de 

website https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/testen-en-quarantaine-bij-leerlingen-basisonderwijs-

wat-doe-je-als-clb.  De test- en quarantainestrategie ten aanzien van +12jarigen wordt niet 

gewijzigd. 

 

Federale overheid: 

- Er kan akte worden genomen van een strategiewijziging in Vlaanderen, met dien verstande 

dat de door het Commissariaat gestelde vragen moeten worden beantwoord, totdat een 

duurzame langetermijnstrategie voor het hele land kan worden bepaald; 

 

IFC testing en tracing: 

- Deze tijdelijke verandering van strategie (met uitvoering vanaf 8 november in Vlaanderen) 

vergt een week uitstel om de scripts aan te passen en de mensen die in de callcenters 

werken op te leiden. 

- Er wordt herinnerd aan de invoering van het zelfbeoordelingsinstrument per 3 november. 

 

Federatie Wallonië-Brussel: 

- De regering van de Federatie heeft altijd gewerkt volgens de filosofie van een geïntegreerde 

aanpak voor het gehele Koninkrijk;  

- Ondertussen zullen in de Federatie nieuwe omzendbrieven naar de scholen worden 

gestuurd en is vanaf 8 november een uitbreiding van de mondmaskerplicht gepland in 

middelbare scholen; 

- Aandacht voor de toepassing van de nieuwe regels in Brussel, waar zowel Frans- als 

Nederlandstalig onderwijs wordt gegeven. 

- Bevestiging dat er geen versoepelingen zullen zijn met betrekking tot quarantaine en 

tracering; 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/testen-en-quarantaine-bij-leerlingen-basisonderwijs-wat-doe-je-als-clb
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/testen-en-quarantaine-bij-leerlingen-basisonderwijs-wat-doe-je-als-clb
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- Uit de cijfers van vorig jaar blijkt dat er tussen Vlaanderen en Wallonië geen verschillen zijn 

qua incidentie voor het (al dan niet) dragen van een mondmasker bij kinderen in het vijfde 

en zesde leerjaar van het basisonderwijs; 

- Wat de versoepeling van de quarantaine- en testvoorschriften in Brussel en Wallonië 

betreft, is er geen bereidheid om hiernaartoe te werken voor kinderen jonger dan 12 jaar, 

hoewel de gestelde vragen legitiem zijn;  

 

Duitstalige Gemeenschap:  

- Bereid om tijdelijke maatregelen te nemen om de druk te verminderen, waaronder het 

dragen van mondmaskers in de lagere scholen; in dit verband wordt opgemerkt dat de 

Duitstalige Gemeenschap op dezelfde wijze kan optreden als de Vlaamse Gemeenschap;  

- Meer fundamenteel moet de testing- en quarantainestrategie worden aangepast;  

- Wat de ventilatie betreft, zijn er detectoren in alle lokalen van de scholen; 

- Wat de systematische screening van leerlingen betreft, dit zal veel problemen veroorzaken 

omdat wij de vierde golf moeten beheren; 

-  Opnieuw wordt aan de onderwijssector gevraagd om de strengste maatregelen in de hele 

maatschappij te treffen; dat kan niet meer worden verantwoord. 

 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

5. De IMC beslist om de test- en quarantainestrategie in haar globaliteit te herdefiniëren op haar 

vergadering van 24/11. Ondertussen neemt zij akte van een tijdelijke afschakeling van de test- 

en quarantainestrategie in het Nederlandstalig onderwijs enerzijds en alle nodige flankerende 

maatregelen op het vlak van ventilatie, gebruik van CO2-meters, communicatie naar de ouders, 

afstandsmaatregelen waar nodig, het behoud van contacttracing in gezinnen en  buitenschoolse 

activiteiten, en zo meer anderzijds.  
 

3. Varia 
 

Geen varia. 

 

4. Communicatie 
 

Er circuleerde al een voorstel met betrekking tot de boostervaccinatie tussen de leden van de IMC 

van vandaag; het wordt in de vergadering verder afgewerkt. De leden van de huidige vergadering 

ontvangen een versie in beide landstalen. 

 

5. Volgende vergadering  

 

De volgende vergadering vindt plaats op 10 november 2021. 


