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Genodigden 

o Minister Philippe De Backer 

+ Anne Sofie Vandevelde, adviseur 

 

Federale regering 

o Francesca Pace, adviseur Eerste Minister 

 

Federale regering 

o Isabelle Van der Brempt, Diensthoofd Acute en 

Chronische Zorg, DGGS 

o Dr. Paul Pardon, voorzitter RMG 

 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 

en Leefmilieu 

o Dr. Sophie Quoilin, voorzitter RAG Sciensano 

 

 

1. Goedkeuring PV’s 

De verslagen van de IMC van 1 en 7 juli zijn per email goedgekeurd en worden ter kennis gegeven 

van de IMC. Er zijn geen verdere opmerkingen. 

2. Testing & contactopsporing 

2.a. Stand van zaken en beslissingspunten  

 
Karine Moykens stelt het punt voor aan de hand van een ppt (beschikbaar op sharepoint). 

Minister Maron vraagt verduidelijking over de verhouding tussen de app en de manuele tracing.  

Karine Moykens licht toe dat beide systemen complementair zijn. Hun onderlinge verhouding moet 

einde augustus op punt staan.  

 

Minister Morreale vraagt in welke mate het samenwerkingsakkoord dient aangepast te worden 

indien nieuwe scripts ingevoerd worden.  Ze vraagt ook dat de werkgroep binnen het IFC een 

voorstel doet over de financiering van de IFC-coördinator.  

 

Minister Antoniadis is bezorgd over de eventuele linken tussen de manuele tracing en de app.  Waar 

de dataverzameling voor de manuele tracing centraal verloopt, is deze voor de app 

gedecentraliseerd.  Er is dus normaliter geen link tussen beide, identiek aan het systeem in 

Duitsland.   De app signaleert de contacten met een COVID-19 besmet persoon, maar deze 

informatie mag niet bezorgd worden aan het contactcenter. Voor Karine Moykens is een volledig 

en correct overzicht van alle besmettingen essentieel. Het is daarom zeer belangrijk dat alle 

gegevens van besmette personen verzameld worden op één plaats (Sciensano).  Dit geldt zowel 

voor de data uit de manuele tracing, de app, als eventuele lokale initiatieven.    

 

Dr. Winnen signaleert commotie in de gespecialiseerde pers over de toewijzing van het eerste lot, 

dat wordt omschreven als een ‘éénmansbedrijf’.   Er moet een antwoord voorbereid worden.  
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Karine Moykens licht enkele pluspunten toe van de geselecteerde firma : (a) de prijs, (b) een jong, 

klein en capabel team, (c) bereidheid tot aansluiting bij nationale normen (oa op vlak van 

informatieveiligheid) en (d) procesbenadering.  

 

Minister De Backer dankt Mevr. Moykens en het IFC voor het geleverde werk en de grote 

vooruitgang.  Hij stelt volgende vragen:  

(a) Welke verdere acties worden genomen tav de 12% niet-bereikte personen ? 

(b) Is er opvolging van personen in quarantaine ? 

Hij vraagt ook duidelijke processen voor de contactnames  dmv de app en de contactcentra.   Indien 

de dataverzameling centraal blijft, is de vraag hoe personen, die in contact zjin geweest met een 

besmet persoon, zullen geïnformeerd worden (sms, qr-code, contactcenter, …). 

Minister De Backer stelt vast dat de contactopsporing sterk is verbeterd. Dit wordt ook erkend door 

de experten.  Veel problemen die worden gemeld, bestaan niet of zijn opgelost. Experten moeten 

hierover worden geïnformeerd en gesensibiliseerd om correcter te communiceren.  Minister Beke 

sluit zich hierbij aan.  Indien men onterecht negatief blijft communiceren over de contactopsporing, 

wordt het hele systeem ondermijnd.  Hij stelt voor dit aandachtspunt expliciet te melden tijdens de 

volgende nationale veiligheidsraad.  

 

Karine Moykens geeft aan dat de niet-bereikte personen zeer moeilijk gecontacteerd kunnen 

worden. In sommige gevallen wordt de medewerking geweigerd.  Er wordt gezocht naar 

oplossingen.  

De opvolging van de quarantaine is een probleem.  Dit is een taak voor de lokale besturen, niet voor 

de contactopsporing.  

De stroomlijning van de communicatieprocessen van de app en de contactcentra wordt nog 

uitgewerkt.   

Men stelt vast dat sommige experten niet altijd op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken 

mbt contactopsporing.  Op die manier wordt een foute perceptie gecreëerd. Karine Moykens 

contacteert hen regelmatig om de juiste informatie te bezorgen. 

 

Pedro Facon onderlijnt het belang van goede communicatie over zowel de manuele tracing als de 

applicatie.  Dit blijft een groot werkpunt.   Karine Moykens bevestigt dit. Er is nood aan een goede, 

gelijktijdige en verbeterde communicatie over beide elementen.   Bepaalde bevolkingsgroepen, 

zoals ouderen, kansarmen, allochtone gemeenschappen, … vragen bijzondere aandacht.  Het IFC is 

actief op zoek naar een projectleider die dit luik op zich kan nemen.   De bestaande werkgroep zal 

geheractiveerd worden en zal een budgetvoorstel opmaken. Een communicatiebudget is immers 

niet inbegrepen in de 1M EUR voor de app.  

 

2.b. Samenwerkingsakkoord 
 

Wat het advies van de Raad van State mbt de uitvoerende samenwerkingsakkoorden betreft,  stelt 

het IFC voor om gebruik te kunnen maken van beraadslagingen van het 
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Informatieveiligheidscomité.  Dergelijke beraadslagingen zouden instellingen die over een 

juridische basis beschikken om persoonsgegevens te verwerken toelaten om  gegevens te kunnen 

communiceren naar Sciensano en de contactcenters. Dit kan ook enkel  in functie van de 

doelstellingen die zijn bepaald door het ontwerp van samenwerkingsakkoord en, tijdelijk, het KB 

nr. 44, én in de mate dat deze gegevens opgenomen zijn in de gegevenscategorieën die Sciensano 

en de contactcenters kunnen verwerken volgens deze juridische basis.   De gegevensuitwisselingen 

die zijn toegelaten door een beraadslaging van het IVC moeten niet meer worden geregeld door 

een uitvoerend samenwerkingsakkoord noch, tijdelijk, door een KB ter uitvoering van het KB nr. 44. 

 

Minister De Backer ontvangt het advies GBA tijdens de IMC en rapporteert hierover.  Het advies 

van de GBA is positief op vele punten. De GBA adviseert evenwel wetgeving voor elk onderdeel van 

de gegevensverwerking.  Volgens Minister De Backer zou dit het systeem onwerkbaar maken, 

vermits onvoldoende efficiënt kan gereageerd worden op dringende noden en aanpassingen.  Hij 

gaat daarom akkoord met het voorstel van het IFC.   

Minister De Block benadrukt de verslechterende situatie die nu maximale inzet vereist.  De 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer is belangrijk, maar nu geldt vooral de 

volksgezondheid.  Het kader dat door het IFC is gegeven, biedt de nodige evenwichten. Zij steunt 

dit voorstel. 

 

Minister Morreale gaat eveneens akkoord en wenst dat er een contact zou zijn met de voorzitter 

van de Liga voor de Mensenrechten om hem de argumentatie van de IMC te verduidelijken. Volgens 

Minister De Block heeft de Eerste Minister dit overleg gepland.  

 

Minister Maron gaat eveneens akkoord en dringt aan op een heldere communicatie, inclusief met 

de GBA.  Hij vraagt of Minister De Backer het nodige kan doen.  Minister De Backer onderlijnt de 

onafhankelijkheid van de GBA waarvan de leden zijn benoemd door het Parlement. De GBA wordt 

samengesteld door juristen en operationele deskundigen.  In dit dossier zijn de operationele 

deskundigen van de GBA betrokken bij de oprichting van het contactopsporingssysteem, waardoor 

zij zich dienen te onthouden in de GBA.    Het advies werd dus enkel opgesteld door juristen.  Er zijn 

reeds verschillende contacten geweest met de GBA om het dossier te bespreken.  De standpunten 

binnen de GBA op dit punt verschillend.  Gezien hun onafhankelijkheid kan men verdere negatieve 

communicaties van GBA-leden niet uitsluiten.  Hij pleit voor voldoende beleidsactie gezien de crisis, 

wijst op het tijdelijk karakter van dit datasysteem, en op de garanties die zijn ingebouwd door het 

samenwerkingsakkoord en de wet op het informatieveiligheidscomité (dd. 5 september 2018). 

 

Het secretariaat presenteert de planning en de overige aandachtspunten voor de goedkeuring van 

het samenwerkingsakkoord.  De Ministers bevestigen dat elektronische Ministerraden mogelijk zijn 

in de zomermaanden.  De IMC wenst geen tweede adviesaanvraag RvS, vermits de relevante 

opmerkingen zullen worden verwerkt in het nieuwe ontwerp.   

De bevoegde IKW krijgt opdracht een nieuwe planning op te stellen.  
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CONCLUSIES EN BESLISSINGEN 

 

1. De IMC volgt de beslissing van het IFC voor wat betreft de gunning van lot 1 aan Devside 

(382KEUR excl. BTW) en van lot 2 aan NVISO (68KEUR excl. BTW).  De ingediende offertes 

voor lot 3 werden als onvoldoende beoordeeld; dit lot wordt daarom nog niet toegewezen. 

Voor dit lot zal een nieuwe aanbesteding worden gelanceerd.  Dit heeft geen substantiële 

impact op de rest van de planning. 

2. De IMC is akkoord om voor deze drie loten een totaalbedrag van 1 miljoen EUR te voorzien 

(excl BTW). De federale overheid draagt de kost voor de hosting bij Sciensano.  De kost voor 

het lastenboek wordt verdeeld onder de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(10,57 %), Vlaanderen (57,64 %), Waals Gewest (31,11 %) en de Duitstalige Gemeenschap 

(0,68 %) (i.e. op basis van bevolkingsaantallen).   Deze verdeelsleutel werd ook gebruikt voor 

de financiering van de manuele tracing.  

3. Het IFC werkt een voorstel uit voor de financiering van de coördinator.  

4. De IMC is akkoord met het voorstel van het IFC betreffende de beraadslagingen van het 

informatieveiligheidscomité, zoals bepaald in punt 2.b. 

5. De IMC wenst geen tweede adviesaanvraag bij de Raad van State over het aangepast 

ontwerp van samenwerkingsakkoord.  De IKW krijgt de opdracht een geactualiseerde 

planning op te stellen.  

 

 

2.c. Teststrategie : gedachtewisseling (Minister Morreale) 

 
Minister Morreale vraagt een gedachtewisseling over de teststrategie naar aanleiding van de 

toename van het aantal besmettingen.   

 

Deze problematiek is al deels opgenomen in de nota van Dr. Quoilin.  

 

Minister De Backer deelt mee dat momenteel 30.000 testen per dag mogelijk zijn.  Bij een sterke 

toename van de epidemie zouden waarschijnlijk 50.000 tot 70.000 testen per dag nodig zijn. 

Momenteel wordt onderzocht hoe de capaciteit kan worden opgedreven, met aandacht voor 

aankoop van machines, kits, reagentia, de logistieke en personeelscapaciteiten om de testen af te 

nemen, de apparaten te bedienen, te rapporteren aan Sciensano, …  De resultaten van deze 

oefening zullen beschikbaar zijn op 24 juli, waardoor begin volgende week beslissingen kunnen 

genomen worden.  

Indien de testcapaciteit niet kan worden gehaald, moet ook de teststrategie herbekeken worden.  

De Minister wil geen herhaling van het vorige beslissingsproces ter zake, en heeft gevraagd aan de 

RAG en de RMG om een teststrategie uit te werken voor het geval de testcapaciteit onvoldoende 

kan worden opgedreven.   
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Minister Linard zou akkoord kunnen gaan met een uitbreiding van de teststrategie, maar vraagt 

voldoende rekening te houden met de noden vanaf september, in het bijzonder voor wat de 

ouderenzorginstellingen betreft.  Minister De Backer deelt mee dat inderdaad zal rekening worden 

gehouden met de seizoensgriep en de daarmee gepaarde gaande hogere nood aan testen.  

 

Minister Maron meldt volgende punten :  

• De testprotocollen in de Brusselse ouderzorginstellingen zijn iets meer proactief dan de 

algemene lijn van de RMG.  Van zodra twee bewoners positief zijn getest, wordt de hele 

instelling getest.  Hij pleit voor de mogelijkheid om intermediair te kunnen testen op basis 

van duidelijke criteria.  Dergelijke brede analyses kunnen vroegtijdig uitbraken vermijden.  

Hij vraagt hierover overleg tussen de deelstaten en rapportering op de volgende IMC.  

 

• Op dit moment organiseert vooral de federale overheid de contacten met de labo’s.  Hij 

vraagt aan de federale overheid beter te communiceren met de regionale administraties 

over de lopende onderhandelingen of afspraken. 

 

• De Minister is geen voorstander van het afnemen van testen op vraag van bestuurlijke 

overheden, zonder voorschrift van een arts.   Burgemeesters zouden niet de hele gemeente 

mogen testen zonder advies van de gezondheidsinspecteur. 

 

Ministers Antoniadis en Beke sluiten zich aan bij de vraag om criteria op te stellen voor 

veralgemeende testen in ouderenzorginstellingen.  Dit moet opgenomen in de strategie zodat ad 

hoc beslissingen worden vermeden.  

 

Minister De Block beklemtoont de analyse van de testcapaciteiten. Eventuele uitbreidingen zijn 

enkel mogelijk indien deze deel uitmaken van een strategie die rekening houdt met 

wetenschappelijke evidentie en de kwetsbaarheid van de doelgroep(en).   Zij is bijvoorbeeld geen 

voorstander van systematisch testen bij ontslag uit het ziekenhuis.  

 

Minister Morreale voegt volgende elementen toe  

- Quid testen van studenten en stagiaires in de zorgsector ?  

- Quid veralgemeend testen in ouderenzorginstellingen ? 

- Quid testen van personen die terugkeren van vakantie, vooral indien ze werken in de 

ouderenzorg ? volstaat het aanraden van een test en quarantaine indien zij terugkeren uit 

een ‘oranje zone’ ? is hier een ZIV-tussenkomst voorzien ?  

- Quid testen van personen die het ziekenhuis verlaten ? 

- Quid testen van asymptomatische patiënten ? 

- Quid de plaats van serologische testen ? Huisartsen meldden de Minister dat zij nog geen 

serologische testen ontvingen.  
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Minister De Backer deelt mee dat reeds 7 miljoen serologische testen beschikbaar zijn. Deze testen 

kunnen worden voorgeschreven door de huisarts indien nodig. Deze zijn ook terugbetaald door de 

ZIV.  

 

Minister Maron vraagt of de RMG kan beslissen indien de situatie verergert.  Voor Minister De 

Backer moet eerst de testcapaciteit geobjectiveerd worden.  

 

Dr. Quoilin finaliseert een nota, die vervolgens wordt voorgelegd aan de RMG en de IMC.  

 

3. Voorbereiding tweede golf  

3.a. Note processus identification signal et gestion des situations de cas 

groupés ou recrudescence de nouveaux cas dans la population : 

approbation (S. Quoilin) 

 
Een ontwerp van nota is beschikbaar op sharepoint. 

 

Dr. Quoilin licht het totstandkomingsproces van de nota toe.  Ze merkt op dat het crisiscentrum het 

document heeft becommentarieerd, en ook documenten van de gewesten en lokale overheden zijn 

toegevoegd.   Er is nog discussie over de communicatie tussen de regionale gezondheidsdiensten, 

Sciensano en het crisiscentrum, en het schema dat is opgesteld door het crisiscentrum. Dr. Quoilin 

zal dit aanpassen zodat dit kan overgemaakt aan de Nationale Veiligheidsraad.  

 

Minister De Backer vraagt verduidelijking door de regio’s op volgende punten:  

- Clusteranalyse : wie doet wat (i.c. wat is rol van Sciensano, gezondheidsinspecteurs en 

lokale overheden) ? De beperkte toegang van Sciensano tot databank 1 kan hier problemen 

stellen.  

- Bronopsporing : is er voldoende personeel voor het case management ?  

Voor de Minister is de articulatie tussen de federale overheid en de deelstaten in het hele systeem 

(crisiscentrum, regionale inspecteurs, …) niet duidelijk.  

Sciensano is geen datahub en heeft niet de wettelijke of personeelscapaciteit om zich als dusdanig 

te ontwikkelen. In Vlaanderen wordt daarom een eigen datawarehouse opgericht. Hij vraagt of de 

andere regio’s zich hierop kunnen of willen aansluiten.  

 

Dr. Quoilin merkt op dat  Sciensano wel toegang heeft tot databank 1, met informatie over de 

collectiviteiten, het PLF, …  Echter, het systeem voorziet enkel ‘open velden’, wat de interpretatie 

bemoeilijkt.  

 

Dr. Hercot geeft aan dat de GGC vragende partij is voor een grotere rol van Sciensano; hij gaat 

akkoord met toegang tot databank 1. 
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Dr Husden is bereid tot méér samenwerking met de Vlaamse datawarehouse.  

 

Minister De Block verwelkomt de initiatieven in Vlaanderen en Wallonië om méér lokale analyses 

te kunnen doen.  Zij roept andere regio’s op gelijkaardige initiatieven te nemen, geen parallelle 

circuits te maken en samen te werken.  

 

3. b. Mogelijk zuurstoftekort in de WZC bij een tweede golf : stand van 

zaken (X. De Cuyper) 
 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende vergadering.  

 

3.c. Versterking liaison ziekenhuizen en ouderenzorgsector : 

communicatie naar ziekenhuizen vanuit HTSC (Minister Beke) 
 

De préparatoire gaf haar goedkeuring voor het versturen van een brief door het HTSC.   

 

4. Verlenging van het protocolakkoord betreffende de gezondheidspolitie 

voor het internationaal verkeer tot 03.2021  - approved, ter info (P. 

Facon) 
 

De verlenging werd goedgekeurd per email dd. 14 juli 2020. 

 

5. Aankoopplan vaccins seizoensgriep 2020-2021 : stand van zaken (X. 

De Cuyper) 

 
Xavier De Cuyper rapporteert over de stand van zaken.  Rekening houdend met het recente advies 

ter zake van de HGR, en de ‘psychologische impact van COVID-19’ zal de vraag naar griepvaccins in 

het najaar groot zijn.  Er zijn reeds 500.000 bijkomende vaccins besteld, maar dit is onvoldoende.  

De verdeling van de vaccins moet dus maximaal geoptimaliseerd.  Deze verdeling verloopt via de 

huisartsen en de arbeidsgeneesheren.  Er bestaat een bezorgdheid bij de federale overheid en de 

deelstaten dat te weinig dosissen beschikbaar zullen zijn voor hoogrisicogroepen.   Een 

interfederale werkgroep zal daarom voorstellen om de vaccins gefaseerd toe te dienen, met 

prioriteit voor de hoogrisicogroepen.   In samenwerking met arbeidsgeneesheren wordt gekeken 

onder welke voorwaarden vaccins nog kunnen afgeleverd worden buiten de officina.    Er zullen 

waarschijnlijk minder vaccins beschikbaar zijn voor algemene vaccinaties van personeel.  

 

Minister De Block doet opmerken dat vaccins tijdig moeten worden besteld en bijkomende 

bestellingen weinig evident zijn.  België heeft momenteel zekerheid over 2,9 miljoen vaccins, maar 

deze zullen gefaseerd toekomen.  Daarnaast neemt ons land ook deel aan een Europese oproep.  

De Minister is eveneens voorstander van prioritering van kwetsbare groepen en een gefaseerde 
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uitrol.  Voordeel is dat de COVID-19 maatregelen zeer waarschijnlijk ook de verspreiding van het 

griepvirus zullen afremmen.  

 

Pedro Facon vraagt om de IMC te blijven informeren.  

 

 

6. Varia - divers 
 

Geen 

 

7. Communicatie  

 
Geen  

 

8. Volgende vergadering: 29.7.2020 
 

 


