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Referentietermen 

 ‘RAG-COVID Animals’ 
 Risk assessment van COVID-19 bij dieren in het kader 

van de bescherming van de volksgezondheid 
(DirRisk 2020/32 – V6 van 13/04/2022) 

Revisie Datum van de revisie Reden en omvang van de revisie 
REV1 
(V4 tot V5) 

16/02/2021 Wijziging van de samenstelling van het RAGCA en zijn 
stuurgroep, met name naar aanleiding van de nieuwe 
samenstelling van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij 
het FAVV en aanpassing van de vergaderfrequentie naar 
aanleiding van de positieve evolutie van de situatie en van de 
kennis inzake SARS-CoV-2-besmetting bij dieren. 

REV2 
(V5 tot V6) 

13/04/2022 Wijziging van de samenstelling van het RAGCA, met name naar 
het vertrek aan pensioen van sommige leden. 
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* RAG-COVID Animals = bestaande werkgroep bij SciCom in het kader van de spoedraadgeving over 
COVID-19 bij gezelschapsdieren (SciCom dossier 2020/07) uitgebreid met waarnemers uit de 
administratie en uit Sciensano (o.a. voor de coördinatie en communicatie met de RAG), zie verder onder 
“Samenstelling van de ‘RAG COVID-Animals’ ” 

Doel: 

In opdracht van de federale corona COVID-19 Risk Assessment Groep bij de mens (RAG – Contactpersoon 
Sophie Quoilin/Sciensano) wordt een Risk Assessment Groep ‘Risico van COVID-19 bij dieren in het kader 
van de bescherming van de volksgezondheid’ (RAG-COVID Animals) opgericht.  Marc Dispas, 
verantwoordelijke voor de dienst Veterinaire Epidemiologie bij Sciensano, is aangeduid als 
vertegenwoordiger van de RAG in de ‘RAG COVID-Animals’ 

Deze Risk Assessment Groep zal de federale COVID-19 crisisgroep (RAG/RMG/Wetenschappelijk Comité 
COVID-19) ondersteunen op het vlak van nieuwe informatie en kennis die continu ter beschikking komen 
over het SARS-CoV2 virus bij dieren en deze in de juiste context plaatsen voor wat betreft het risico 
voor de volksgezondheid.  

De ‘RAG-COVID Animals’ wordt opgericht voor onbepaalde termijn in het verlengstuk van de reeds 
bestaande werkgroep (SciCom dossier 2020/07) van het onafhankelijk Wetenschappelijk Comité 
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ingesteld bij het FAVV die een voorlopige spoedraadgeving heeft uitgebracht op 22 maart 2020 over de 
zoönotische risico’s van SARS-CoV2 virus bij gezelschapsdieren. 

Taken van de ‘RAG-COVID Animals’ risk assessment groep 

1. Opvolging van de evolutie (zowel in België als internationaal) van de wetenschappelijke kennis over 
COVID-19 infectie bij dieren (gezelschapsdieren, nutsdieren en wilde dieren) en dit voornamelijk met 
betrekking tot de gezondheid van het dier en het risico op transmissie van SARS-CoV2 virus tussen dieren 
onderling en van mens naar dier en vice-versa. 

2. Verzamelen van alle informatie over SARS-CoV2 infectie/detectie bij dieren in België (met in acht 
name van de confidentialiteit van de gegevens). 

3. Opvolging en coördinatie (in de mate van het mogelijke) van de kennis over de epidemiologische 
evolutie van COVID-19 infectie bij dieren (gezelschapsdieren, nutsdieren en wilde dieren) in het veld en 
dit zowel in BE als internationaal. 

4. Bespreken van de knelpunten die zich aanbieden met betrekking tot de rol van dieren bij de 
bestrijding van COVID-19 in België. 

Output van de ‘RAG-COVID Animals’ risk assessment groep 

1. Formuleren van aanbevelingen en opties voor risicobeheer. 

2. Identificeren van risico-gerelateerde vragen om over te maken aan het onafhankelijk 
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV (SciCom) en voorbereiden van de adviezen van dit 
Comité. 

3. Rapportering naar de federale corona COVID-19 crisisgroep (Volksgezondheid) en naar de autoriteiten. 

4. Voorbereiden van de communicatie naar de sector, de dierenartsen en het publiek (vb. via FAQ’s). 

5. Voorstel tot opheffing van de RAG-COVID Animals risk assessment groep na afloop van het mandaat. 

Middelen 

Voor een vlotte werking wordt de ‘RAG-COVID Animals’ administratief en wetenschappelijk ondersteund 
door de Stafdirectie voor Risicobeoordeling (“DirRisk”) van het FAVV (dossierbeheerder), prioritair door 
de communicatiedienst en de vertaaldienst van het FAVV en desgevallend door andere diensten, binnen 
en buiten het FAVV.  

Werking en samenstelling van de ‘RAG-COVID Animals’ risk assessment groep 

De samenstelling van de RAG-COVID Animals komt op het moment van zijn oprichting overeen met de 
reeds bestaande werkgroep van experten betrokken bij het SciCom dossier 2020/07 - Zoönotisch risico 
van SARS-CoV2 virus bij gezelschapsdieren – Spoedraadgeving 04-2020). Deze werkgroep wordt 
uitgebreid met waarnemers uit diverse administraties met een profiel van risk manager, risk 
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communicator, expert of internationaal vertegenwoordigers van België zodat de informatiedoorstroming 
naar de verschillende administraties, internationale instellingen en naar Sciensano op een snelle en 
efficiënte manier gebeurt. 

Voor haar dagelijkse werking doet de ‘RAG-COVID Animals’ beroep op een beperkte stuurgroep. De 
stuurgroep overlegt op regelmatige basis over de prioritaire zaken met betrekking tot Covid-19 bij dieren 
en betrekt, waar nodig, de leden van de ‘RAG-COVID Animals’ erbij.  

De ‘RAG-COVID Animals’ risk assessment groep overlegt op initiatief van haar voorzitter. De werking van 
de ‘RAG-COVID Animals’ beantwoordt aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement en van de 
deontologische code (in verband met de melding van belangen) van het SciCom.  

Samenstelling van de ‘RAG COVID-Animals’  

 

Naam 
(Leden van de stuurgroep 
zijn aangegeven in vet en 
zijn onderlijnd) 

Functie Rol in de risk assessment 
groep 
 

Dewulf Jeroen Prof. Universiteit Gent - 
Epidemioloog  

Voorzitter RAG COVID Animals 
Lid SciCom  
Woordvoerder NL 

Saegerman Claude Prof. Université de Liège – 
Epidemioloog  

Ondervoorzitter RAG COVID 
Animals  
Lid SciCom  
Woordvoerder FR 

De Regge Nick Expert Sciensano – Viroloog Lid SciCom + link met de RAGCA 
wildlife 

Nauwynck Hans Prof Universiteit Gent – Viroloog  Extern expert 
 

Mauroy Axel FAVV: Directeur Stafdirectie voor 
risicobeoordeling 

Secretaris / Coördinatie 

Depoorter Pieter FAVV: Expert Stafdirectie voor 
risicobeoordeling 

Dossierbeheerder / Secretaris 

Heymans Jean-François FAVV: Directeur-generaal a.i. DGCB 
CVO van België 

Waarnemer + algemene 
coördinatie (relaties met de 
politieke en andere autoriteiten, 
…) + relaties met de Europese 
en internationale CVOs) 

Hooyberghs Jozef FAVV: Directeur a.i. Directie voor 
Dierengezondheid en Veiligheid van 
Dierlijke Producten 

Waarnemer + relaties met 
dierenartsen en sector (+ 
wetgeving) 
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Clavier Valentine FAVV : Expert Directie voor 
Dierengezondheid en Veiligheid van 
Dierlijke Producten 

Waarnemer + relaties met 
dierenartsen en sector + 
wetgeving 

Logeot Myriam FAVV : Expert Directie voor 
Dierengezondheid en Veiligheid van 
Dierlijke Producten 

Waarnemer + link met de 
RAGCA wildlife 

Houdart Philippe FAVV: Crisismanager (bevoegd voor 
het vragen van spoedadvies aan het 
SciCom) 

Waarnemer 
 

Claeys Herman FOD VGZ: Directeur 
Dierengezondheid DG4 
Belgisch afgevaardigde bij OIE 

Waarnemer + ondersteuning 
wetgeving + onderhouden van 
relaties met FOD VGZ 
(dierenartsen) en OIE 

Walhin Jean-Sébastien FAVV: Directeur a.i. Dienst 
Communicatie 

Waarnemer + ondersteuning bij 
de communicatie 

Dispas Marc Sciensano: Expert Dierengezondheid Waarnemer + 
vertegenwoordiger van de RAG 
(feedback naar RAG, Sophie 
Quoilin) 

 

ONAFHANKELIJK WETENSCHAPPELIJK COMITÉ  INGESTELD BIJ HET FAVV 
(SciCom) 

Voor de volledigheid wordt hier tevens het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV vermeld. Dit 
is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan dat ondersteuning kan bieden aan de COVID-19 
bestrijding door het uitbrengen van adviezen. Deze adviezen worden aangevraagd door de gedelegeerd 
bestuurder van het FAVV, door de Minister of door de crisismanager. Adviezen worden uitgebracht 
binnen de 48-72 uur (voor spoedraadgevingen), binnen de maand (voor sneladviezen) of binnen 3 tot 6 
maand (formele adviezen) bij complexe vragen. Het Wetenschappelijk Comité kan ook adviezen op eigen 
initiatief uitbrengen. De adviezen worden voorbereid in een werkgroep en gevalideerd in de plenaire 
zitting. Alle adviezen zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het SciCom.  

______________________________________________ 


