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1. Beleid inzake COVID-19
1.1. Kader voor experimenten en testevenementen met het oog op het
overlegcomité van 23/4: goedkeuring
Ri De Ridder geeft een korte inleiding van het dossier, waarna Koen Magnus van het
Regeringscommissariaat Corona het voorstel voor het kader toelicht, zoals weergegeven in de
gepresenteerde dia's. Het is de bedoeling dat de leden van de IMC aan het einde van de vergadering
hun akkoord kunnen geven over dit kader, zoals het overlegcomité van 14/4/2021 heeft gevraagd.
De leden van de IMC bedanken het Commissariaat en alle partners die bij het voorbereidend werk
betrokken waren.
De volgende opmerkingen/aandachtspunten worden aangehaald:
o
o
o
o

o

o

o
o
o

o

belang van een wetenschappelijke basis als criterium voor de testevenementen;
verzoek aan het Commissariaat om ter verduidelijking bij de punten met betrekking tot het
CERM en CIRM de nodige informatie ter beschikking te stellen;
niet alle situaties vereisen een dwingende tussenkomst door een ethisch comité;
belang van overeenstemming dat brede categorieën van evenementen op het gebied van
cultuur, sport en jeugd aan bod komen (bijv.: sportprojecten die "outdoor" en "indoor"
plaatsvinden, met/zonder supporters);
voorstel voor een beperkter of flexibeler kader voor de procedure (vermijden van te veel
tussenpersonen) en een duidelijk afgebakend tijdsbestek voor een snelle validering van de
projecten door de betreffende ministers;
verzoek om verduidelijking over de verantwoordelijkheden en de rol van eenieder alsook het
moment van tussenkomst in de procedure (bijv.: CIRM en CERM? In welke fase? contactpersonen?). In de procedure spelen veel actoren een rol, zowel op maatschappelijk,
wetenschappelijk als politiek niveau, vandaar het aantal stappen dat in het voorstel is
opgenomen;
vraag naar de mogelijkheid om alle sectoren (dus ook de economische, sociale ... sector) te
betrekken;
wat met een repetitief evenement (theaterstuk dat dagelijks wordt gebracht)? Dient dit elke
dag als een "afzonderlijk" evenement te worden beschouwd? Dit moet worden verduidelijkt;
het percentage van de zaalcapaciteit (om de epidemiologische voetafdruk te bepalen) betekent
concreet dat bijvoorbeeld (in het scenario van 50%) een zaal met een capaciteit van 500
personen maximaal 250 personen mag verwelkomen;
aangezien het Europees kampioenschap voetbal voor de deur staat (dat als een feestelijk
evenement wordt beschouwd), is de organisatie van een testevenement op dit niveau van
fundamenteel belang;
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o

o

o

o

wat repetitieve evenementen betreft (dagelijkse theatervoorstellingen), is het belangrijk te
preciseren dat uit elk testevenement iets moet worden geleerd en elke keer verschillende
modaliteiten moeten worden toegepast. Er zal dus veel aandacht moeten worden besteed aan
het aspect "operationalisering" en aan het "quotum" van het aantal evenementen dat zal
worden getest;
wat de concrete testevenementen betreft die op zeer korte termijn zullen worden gelanceerd,
is er de KVS in Brussel voor Vlaanderen, en er is ook sprake van zes projecten in de Federatie
Wallonië-Brussel;
voor de proefevenementen in mei en juni dient onder "hoge voetafdruk" een groepsgrootte
van >100 of 20-50 % en niet >100 en/of 20-50 % te worden verstaan. Voor de
proefevenementen in juni dient onder "erg hoge voetafdruk" een groepsgrootte van >500 of
50-100 % en niet >500 en/of 50-100 % te worden verstaan; 1
minister Beke benadrukt dat de term "afstemming", zoals in de kennisgeving van het
overlegcomité van 14/4/2021 (p. 5) over de selectie van de projecten staat, betekent dat de
federale overheid geen veto mag stellen; zijn minister-president drong tijdens het vorige
overlegcomité aan op een overlegprocedure, waarbij de eindbeslissing door de bevoegde
ministers voor de betreffende sectoren moet worden genomen. Hij vraagt dat dit op het
overlegcomité van deze vrijdag wordt uitgeklaard en bevestigd. Ri De Ridder heeft een
voorbehoud bij die vraag en argumenteert dat de premier tijdens het vorige overlegcomité
duidelijke conclusies naar voren had geschoven. Hij herinnert er bovendien aan dat een
consensus wel noodzakelijk is2. Er wordt in ieder geval een maximumtermijn van 4 werkdagen
voorgesteld voor de reactie van de betreffende federale ministers (minister van Binnenlandse
Zaken, minister van Volksgezondheid) na het advies van de TF testing op elke donderdag.

CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
1. De IMC keurt het voorstel van kader voor experimenten en testevenementen globaal goed,
met nadruk op volgende elementen :
1.1. De wetenschappelijke omkadering van de experimenten en testevenementen is essentieel;
1.2. Er moet gewaakt worden over een voldoende flexibele uitvoering van het beslissingsproces
over de ingediende projectvoorstellen;
1.3. Op dit moment dient geen verdeling van het aantal evenementen/experimenten per entiteit
te worden vastgelegd. Er wordt wel de nodige waakzaamheid gevraagd over de nodige
evenwichten tussen alle entiteiten (dus miv de federale entiteit). In die zin wordt de IMC

1

Dit moet strikt geïnterpreteerd worden, met name meer dan 100 and/or 20-50% => maar dan 100 met een
max van 20 tot 50% want anders zit je in de very high footprint categorie en dat kan niet.
Event van 400 mensen in zaal van 500 kan niet. Event van 400 mensen in zaal van 1000 kan potentieel wel.
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Op 22 april werd hierover volgend akkoord bereikt tussen federale en Vlaamse overheid : “Als een Minister
wenst af te wijken van een positief dan wel negatief advies van de Taskforce/Commissariaat, neemt hij het
initiatief tot overleg met de andere Ministers met het oog op een collegiale beslissing. De vakminister
communiceert de collegiale beslissing naar het project.”
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wekelijks geïnformeerd over de stand van zaken over het aantal en de relevante kenmerken
van de goedgekeurde projecten.

2. Varia
- Vaccinatiestrategie:
toekomstig
advies
over
Johnson
Johnson/AstraZeneca/toediening van de 2e dosis van AstraZeneca

&

Deze vrijdag 23 april in de namiddag wordt er een advies van de Taskforce vaccinatie verwacht over
de voormelde elementen. De IMC moet na dat advies onverwijld een standpunt innemen.
Er zal, afhankelijk van de timing en de beschikbaarheid van het advies van de Taskforce, een IMC
plaatsvinden op vrijdag 23 april om 21:00 uur of op zaterdag 24 april om 9:00 uur.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
2. De IMC zal ofwel op 23 april om 21:00 uur, ofwel op 24 april om 9:00 uur samenkomen om
een standpunt in te nemen over het advies van de Taskforce met betrekking tot J&J en AZ
(leeftijdscriterium en tweede dosis).

3. Volgende vergadering: 23/04 of 24/4/2021
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