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1. Mijn bestuur heeft een samenwerkingsovereenkomst met AZG voor optie 1. Kan deze worden 
stopgezet om een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor optie 2? 

Neen. Besturen die nu een overeenkomst hebben voor optie 1 kunnen dit enkel verlengen voor optie 
1. Opschalen naar optie 2 is niet mogelijk. 

2. Mijn bestuur heeft nog geen samenwerkingsovereenkomst met AZG. Kan mijn bestuur een 
overeenkomst voor optie 2 afsluiten? 

Neen. Nieuwe besturen kunnen enkel een overeenkomst afsluiten voor optie 1. 

3. Moeten gemeenten die zich verenigd hebben en een trekkend gemeentebestuur hebben 
aangeduid, de nieuwe documenten insturen via de trekkende gemeente?  

De trekkende gemeente sluit het addendum af met AZG namens alle andere besturen (en met 
akkoord van de verschillende gemeenteraden) en bezorgt dit aan ABB.  

4. Moeten alle gemeenten die binnen zelfde ELZ samen overstappen van optie 2 naar 1 of kunnen 
gemeenten apart in optie 2 blijven. 

Besturen binnen een ELZ kunnen elk een andere optie uitvoeren tenzij deze besturen zich verenigd 
hebben en een trekkend bestuur hebben aangeduid (zie vorige vraag). Deze verenigingen kunnen 
niet van samenstelling veranderen en voeren allen dezelfde optie uit. 

5. Kan de verlenging goedgekeurd worden door het CBS? De timing is krap voor een beslissing 
door de GR. 

De verlenging van een overeenkomst kan bij hoogdringendheid door het college van burgemeester 
en schepenen goedgekeurd worden. Op het eerstvolgende nuttige ogenblik kan de beslissing van het 
CBS bekrachtigd worden door de gemeenteraad. 

6. Op welke manier moeten de documenten aan ABB bezorgd worden? 

Je bezorgt de ingevulde en ondertekende documenten terug aan ABB via de module 
Berichtencentrum in het Loket voor lokale besturen. Je stuurt de documenten in als reactie op de 
brief van ABB. Graag de documenten als afzonderlijke stukken opladen en niet als een beveiligde pdf. 
Je kan bij (de dienst van) je algemeen directeur navragen wie binnen jouw gemeente toegang heeft 
tot deze module.  

7. Verandert de deadline voor het evaluatieformulier, gezien de verlenging van de opdracht? 

Neen, de twee perioden worden afzonderlijk behandeld. Besturen die wensen verder te doen na 31 
maart 2021, moeten na afloop opnieuw een evaluatieformulier indienen. Het evaluatieformulier 
wordt ter beschikking gesteld via het Loket voor lokale besturen. 

8. Wat is de deadline evaluatieformulier voor evaluatie 1 en voor evaluatie 2 (verder zetten van 
optie 1)?  

De deadline voor de evaluatie in het kader van het BVR van 13 november 2020 is 1 juni 2021. Voor de 
evaluatie van de verlenging  is de deadline 1 september 2021 . 

9. Moet evaluatie ondertekend en goedgekeurd worden door een politiek orgaan? 

Neen, ondertekening en goedkeuring door een politiek orgaan is niet nodig. 

10. Kan het evaluatieformulier tijdelijk als ontwerp bewaard worden voordat het definitief 
ingediend wordt? 

Het evaluatieformulier kan tussentijds bewaard worden.  



11. De verlenging loopt voor optie 1 tot en met 30 juni, voor optie 2 tot 31 mei. Komt er een 
nieuwe verlenging nadien? 

De Vlaamse Regering kan deze termijnen, onder meer gelet op de epidemiologische toestand, 
verlengen. Aangezien de omstandigheden een snel veranderend karakter hebben, kan er momenteel 
geen voorafname gedaan worden op deze eventuele beslissing. 

12. Is SUM het UVS 3.0? 

SUM is de opvolger van het UVS 2.0. Beide systemen zijn echter fundamenteel verschillend van elkaar. 
Het UVS 2.0 is sharepoint based en daardoor beperkt in mogelijkheden om samen te werken, data op 
te halen uit andere systemen en voor rapportering. Het SUM wordt op een ander platform ontwikkeld 
dat meer mogelijkheden biedt. Vandaar de naamswijziging. 

13. Hebben degenen die toegang hadden tot UVS automatisch toegang tot SUM? Of moeten we 
daar opnieuw toegang toe vragen? 

Er zal worden getracht om de bestaande gebruikers van UVS over te nemen naar het nieuwe 
platform. 

14. Moet er een nieuwe verwerkingsovereenkomst afgesloten worden omdat UVS wordt 
stopgezet en vervangen door SUM? 

In de verwerkingsovereenkomst wordt geen gewag gemaakt van welk platform er gebruikt wordt. Er 
is bijgevolg geen nieuwe verwerkingsovereenkomst nodig.  

15. Wat is verschil tussen case-management en contacttracing? 

Er bestaat enige begripsverwarring omtrent de term ‘casemanagement’, aangezien deze term in 
twee contexten gebruikt wordt. 

Casemanagement is een vorm van aanvullende doorgedreven contactopsporing bij complexe 
samenkomsten/evenementen bv. horeca, trouwfeesten, ... door een casemanager, met als doel 
bijkomende contacten te identificeren die de indexpatiënt zelf niet kan doorgeven. Wanneer in de 
context van SUM over casemanagement gesproken wordt, wordt altijd deze betekenis bedoeld. In de 
toekomst zal SUM dit casemanagement ondersteunen, en zullen de ELZ/LB hun rol in dit 
casemanagement kunnen opnemen (de taakverdeling tussen ELZ en LB wordt geregeld via het 
afsprakenkader). 

Daarnaast kan onder casemanagement verstaan worden “het kunnen bundelen van de indexpatiënt 
met zijn of haar hoogrisicocontacten, zodat deze binnen S&F door dezelfde agent kunnen worden 
afgehandeld”. Voor deze vorm van “casemanagement” voorziet het systeem van Smals op dit 
moment geen technische oplossing. 

16. Wie wijst een case aan een casemanager toe? En wie is de casemanager? Is dat een field agent, 
de lokale tracer van de gemeente,…? 

Cases zullen aan de hand van de postcode van de complexe samenkomst/evenement  in het SUM 
worden aangeboden. De verdere verdeling van de case naar de individuele medewerker valt onder de 
verantwoordelijkheid van deze eerstelijnszone (of lokaal bestuur). 

Casemanagement zal worden uitgevoerd door de eerstelijnszones (ondersteund door lokale besturen) 
en waar nodig door centrale veldagenten. Voor het lokale niveau zullen casemanagers dus deel 
uitmaken van de equipes van de eerstelijnszones en lokale besturen. Veelal zal de casemanager een 
lokale fieldagent zijn maar ook andere medewerkers van het lokale contactonderzoek kunnen deze rol 
opnemen. Wie exact deze functie opneemt zal variëren van locatie tot locatie afhankelijk van het 
specifieke afsprakenkader. Werkorders voor case management die door het lokale niveau worden 
doorgestuurd naar het centrale niveau zullen door centrale veldagenten worden opgenomen, maar 
steeds zo veel mogelijk in samenspraak met de respectievelijke eerstelijnszone. 

 


