
Kamer – Actualiteitsdebat op 8 mei 2020 over de coronaviruscrisis - De 

categorisering van COVID-19 in de lijst van biologische agentia 

Mondelinge parlementaire vraag van Marie-Colline Leroy en het antwoord van Nathalie Muylle, minister van Werk, 

Economie en Consumenten, tijdens de vergadering van 8 mei 2020 van de commissie voor Sociale Zaken, Werk en 

Pensioenen (uittreksel uit het Integraal Verslag met vertaald beknopt verslag van de toespraken CRIV 55 COM 142) 

Marie-Colline Leroy aan Nathalie Muylle over "De categorisering van COVID-19 in de lijst van 

biologische agentia" (55005646C) 

Het SARS-CoV2-virus is in geen enkele classificatie opgenomen en daarom heeft de Europese 

Commissie aanvaard dat de huidige regelgeving wordt aangepast. Naar verluidt heeft België gestemd 

voor een opname in groep 3, voor agentia waarvoor er een risico op verspreiding is en er gewoonlijk 

een profylaxe en een behandeling bestaat. Volgens ons is de opname in groep 4 de verstandigste 

keus, d.i. de agentia waarvoor er een groot risico op verspreiding is en er gewoonlijk geen profylaxe 

of behandeling bestaat. Welk standpunt heeft de Belgische vertegenwoordiger ingenomen op de 

vergadering hierover? Waarom? Kan dat standpunt herzien worden? 

Antwoord van minister Nathalie Muylle 

Het voorkomen van de blootstelling van de werknemers aan biologische agentia wordt geregeld bij 

de codex over het welzijn op het werk, dat op Europese richtlijnen gebaseerd is. Op het Europese 

niveau wordt er thans gedebatteerd over de mogelijke toevoeging van het coronavirus aan de lijst 

van biologische agentia, die in vier risicogroepen onderverdeeld is. Onze buurlanden en Sciensano 

wensen het coronavirus in groep 3, waartoe ook SARS en MERS behoren, onder te brengen. Dat was 

ook de mening die de Belgische expert op de vergadering van experts eind april verdedigd heeft. 

De virussen in groep 3 kunnen een patiënt ernstig ziek maken, terwijl die in groep 4, zoals ebola, 

bijna steeds een ernstige ziekte en een hoog sterftecijfer veroorzaken. 80 % van de mensen die met 

het coronavirus besmet worden, vertoont echter slechts een lichte tot matige infectie en 10 % 

vertoont geen symptomen. Het sterftecijfer bedraagt 3 tot 4 %. Bovendien zouden de 

beschermingsmaatregelen tegen een virus van groep 4 de massale screening, die essentieel is om de 

verspreiding te vertragen, aanzienlijk afremmen. 

Marie-Colline Leroy 

Er zijn twee manieren om de Europese classificatie te over-wegen: de ernst op basis van de 

sterftegraad en het bestaan van profylactische maatregelen en een doeltreffende behandeling. Op 

grond van de ernst zou het verdedigbaar zijn het coronavirus in groep 3 onder te brengen, maar op 

grond van de profylaxis, de behandeling en de besmettings-graad hoort het virus veeleer in groep 4 

thuis. België moet de Europese besprekingen en beslis-singen van zeer nabij volgen, want ze zullen 

grote praktische repercussies hebben. 


