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Motie
van Immanuel De Reuse, Suzy Wouters,
Stefaan Sintobin en Chris Janssens

tot besluit van de op 23 februari 2021
in commissie gehouden interpellaties
1° door Lise Vandecasteele
  aan minister Wouter Beke
over de werking van en aanbesteding voor
  het Vlaamse contactonderzoek;
2° door Jeremie Vaneeckhout
aan minister Wouter Beke
over de ontluisterende reconstructie
van de opstart en uitrol
van de Vlaamse contactopsporing in Pano;
3° door Hannes Anaf
aan minister Wouter Beke
over de problemen met de contactopsporing,
naar aanleiding van de Panoreportage; en
4° door Immanuel De Reuse
aan minister Wouter Beke
over de forse kritiek
op het Vlaamse contactonderzoek
geformuleerd in de Panoreportage
‘Het spoor bijster’

verzendcode: WEL

662 (2020-2021) – Nr. 1

2
Het Vlaams Parlement,

– gehoord de interpellaties van Lise Vandecasteele, Jeremie Vaneeckhout, Hannes
Anaf en Immanuel De Reuse;
– gehoord het antwoord van minister Wouter Beke;
– overwegende dat:
1° het contactonderzoek een belangrijke verdedigingslinie is in de strijd tegen
de corona-epidemie;
2° een goed georganiseerd contact- en brononderzoek de anticoronamaatregelen die voor de economie en het mentale welzijn al te stringent zijn,
mogelijk grotendeels overbodig kan maken;
3° er aan de contactopsporing en het contract dat daarvoor met het Consortium
Contactopsporing werd gesloten, een fors prijskaartje hangt voor de
Vlaamse overheid en de Vlaamse belastingbetaler;
4° er in de Panoreportage van 10 februari 2021 forse en deels terechte kritiek
werd geuit op het systeem en de organisatie van de Vlaamse contactopsporing;
5° performant brononderzoek blijkbaar nog steeds niet voldoende mogelijk is
op basis van de data van het contactonderzoek;
6° het lokale contactonderzoek, dat meer voeling heeft met de plaatselijke
realiteit, complementair aan het Vlaamse contactonderzoek kan werken en
dus zeker een grote meerwaarde biedt;
– vraagt aan de Vlaamse Regering om:
1° te blijven streven naar een verbetering van de data uit het contactonderzoek, die de basis vormen van een deugdelijke bronopsporing en
een wetenschappelijk fundament moeten aanreiken voor de coronamaatregelen;
2° ervoor te zorgen dat een performante contactopsporing en een efficiënt
brononderzoek de heropflakkering van het aantal besmettingen kunnen
voorkomen en de coronamaatregelen snel grotendeels overbodig kunnen
maken;
3° voldoende verantwoordelijkheden toe te kennen aan het lokale contactonderzoek en daarin te investeren.
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