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De E-IMC ging door van maandag 10 juni om 20u30 tot dinsdag 11 juni 10u. Een fiche mbt het
juridisch kader testing en tracing werd voorgelegd (beschikbaar op sharepoint).
De volgende reacties werden gegeven in naam van de Ministers :
Voor Minister Beke : “wij denken te mogen stellen dat iedereen er alles aan doet binnen de IKW
om zo snel mogelijk te komen tot een tekst waarover overeenstemming is. Alle betrokken partijen
hebben al zeer veel werk hiervoor geleverd en dit tegen de klok. Het gaat om een ingewikkelde
tekst en materie die niet snel snel te vatten is in enkele artikelen.
Indien mogelijk zal de tekst klaar zijn vóór het weekend, zoniet begin volgende week.
Elke entiteit moet de kans hebben om de definitieve tekst grondig van A tot Z te kunnen doornemen
en zijn akkoord te geven.
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Het lijkt ons de juiste procedure dat de IKW zijn werk kan voorleggen aan de IMC van volgende
week woensdagochtend 17.06.20 en dat daar eventuele openstaande punten zullen getrancheerd
worden waarna het Overlegcomité kan geïnformeerd worden.”
Het kabinet van Minister Morreale sluit zich hierbij aan.
Voor Minister Antoniadis : « wij wensen de planning voor de instemmingsakte te wijzigen van
februari 2021 naar einde november 2020”.
BESLISSING
De fiche wordt goedgekeurd behoudens bovenstaande opmerkingen.
De volgende IMC vindt plaats op woensdag 17 juni om 8u via videoconferentie.
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