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Interministeriële Conferentie Volksgezondheid 

 

1 FEBRUARI 2023 

 

Finaal verslag  

Aanwezig 

Leden 

 

o Minister Alain Maron (voorzitter IMC) 

+ Miguel Lardennois, adviseur 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 

Franse Gemeenschapscommissie en Vlaamse 

Gemeenschapscommissie  

o Minister Hilde Crevits 

o Katrien Van Kets, kabinetschef 

Vlaamse regering 

o Minister Frank Vandenbroucke 

+ Ri De Ridder, adviseur 

+ Jan Bertels, kabinetschef 

Federale regering 

o Minister Antonios Antoniadis Regering van de Duitstalige Gemeenschap 

o Minister Christie Morreale  

       + Yolande Husden, adjunct-kabinetschef 

Waals Gewest 

o Minister Bénédicte Linard Regering van de Federatie Wallonië-Brussel 

o Minister Valérie Glatigny 

o + Baudouin Byls, adviseur  

+ Nathalie Irebe, adviseur 

Regering van de Federatie Wallonië-Brussel 

o Dirk Ramaekers, voorzitter van de FOD 
Volksgezondheid - Focal Point COVID-19 

FOD Volksgezondheid  

o Jorgen Stassijns Sciensano 

o Kurt Doms, adviseur 

o Vincent Hubert, adviseur 

o Vincent Melis, attaché 

Secretariaat van de Interministeriële Conferentie 

Volksgezondheid 

 

 

  

Directoraat-generaal Gezondheidszorg 

Secretariaat Interministeriële Conferentie 

Volksgezondheid 

 

 

 



 
 

2 
 

1. Definitie algemeen kader, prioriteiten en timing voor de ontwikkeling 
van een interfederale aanpak inzake Health Emergency 
Preparedness/General Preparedness op het niveau van de IMC 
Volksgezondheid: bespreking 

 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

1. De leden van de conferentie gaan akkoord met punt II van de fiche over de noodzaak 

van een interfederale aanpak inzake paraatheid en respons bij gezondheidscrises en 

dat de zes punten zoals opgesomd het voorwerp uitmaken van een bespreking en een 

akkoord binnen het IAP, dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van de 

werkzaamheden. Een eerste rapport van het IAP wordt verwacht tegen eind april 2023, 

daarna gevolgd door een tweemaandelijks verslag van de werkzaamheden. 

2. Bovendien zal het IAP, steeds in samenwerking met de RMG, de opdracht krijgen om 

de wenselijkheid van een eventuele verlenging van het protocolakkoord met Saniport 

te onderzoeken en zijn voorstellen op 8 maart 2023 aan de IMC voor te leggen. 

3. Zoals vermeld in punt II van de fiche, is het van essentieel belang dat de 

werkzaamheden met de RMG worden gecoördineerd; als het in dit verband om meer 

operationele en/of administratieve problemen gaat waarvoor de RMG minder goed is 

toegerust, verzoekt het federale niveau dat het IAP kan optreden als 

'interdepartementale crisiscel'. Tegen dit verzoek wordt geen bezwaar gemaakt. 

4. De leden van de IMC achten het, ook in politiek opzicht, van belang dat de 

werkzaamheden voor de ontwikkeling van een interfederale aanpak inzakz Health 

Emergency Preparedness blijk geven van een vastberaden 'forward looking' aanpak. 

 

2. Omzetting van de taskforce Vaccinatie COVID-19 in een Purchase 
Committee: goedkeuring 

 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

5. De leden van de IMC gaan akkoord. 

 

3. Varia 
 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

6. Geen varia. 
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4. Communicatie 
 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

7. Er is niet in een communicatie voorzien. 

 

5. Volgende vergadering: 8 maart 2023 
 


