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Brussel, 13 februari 2007

Omzendbrief : 07/03/D2

Statutaire wijzigingen – Tussenkomsten inzake vaccinaties

Aan de Raad werden recent aanvragen voorgelegd tot goedkeuring van statutaire wijzigingen inzake
tussenkomsten in de kostprijs van vaccins, waarvan uit de tekst bleek dat de mutualistische entiteiten
tevens de doelstelling nastreefden zo snel mogelijk en bijgevolg zonder op de volgende algemene
vergadering te wachten, een tussenkomst te kunnen bieden wanneer een nieuw vaccin in België wordt
erkend.

Terzake heeft de Raad tijdens zijn vergadering van 5 februari 2007, na het advies te hebben ingewonnen
van het Technisch Comité, ingestemd met het feit dat een mutualistische entiteit:
- ofwel in haar statuten een bepaling inlast die voorziet dat zij tussenkomt in de kosten van alle in

België erkende vaccins, ten belope van een te preciseren bedrag. In dat geval moet de entiteit
uiteraard tussenkomen voor ieder nieuw erkend vaccin. Indien het bedrag van de door de statuten
voorziene tussenkomst onaangepast blijkt te zijn, stemt de Raad ermee in dat de raad van bestuur de
modaliteiten van de tussenkomst wijzigt, en dit mits naleving van sommige voorwaarden die hierna
vermeld zijn. De mutualistische entiteit mag onmiddellijk reclame voeren vanaf de erkenning van het
nieuwe vaccin, behalve indien de raad van bestuur de modaliteiten van de tussenkomst wijzigt, in
welk geval er slechts reclame kan gevoerd worden vanaf de kennisgeving aan de Controledienst van
de beslissing van de raad van bestuur, mits vermelding van deze nieuwe modaliteiten;

- ofwel in haar statuten op precieze wijze de in België erkende vaccins vermeldt waarvoor zij een
tussenkomst biedt. De Raad stemt ermee in dat de raad van bestuur deze lijst aanvult en de
modaliteiten van de tussenkomst preciseert, en dit mits naleving van sommige voorwaarden die
hierna vermeld zijn. In dat geval zal er echter slechts reclame mogen gevoerd worden vanaf de
kennisgeving aan de Controledienst van de beslissing van de Raad van bestuur.
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Het akkoord van de Raad van de Controledienst betreffende het feit dat de raad van bestuur van een
mutualistische entiteit kan beslissen de lijst aan te vullen van de vaccins waarvoor de toekenning van een
tussenkomst is voorzien of de modaliteiten van de tussenkomst voor de vaccinatie te wijzigen, gaat
gepaard met de volgende voorwaarden:

- de beslissing van de raad van bestuur moet onmiddellijk aan de Controledienst worden overgemaakt
via aangetekend schrijven, ondertekend door een verantwoordelijke van de mutualistische entiteit;

- het voornoemde schrijven moet de datum van inwerkingtreding van deze beslissing vermelden;
- en de wijzigingen moeten met terugwerkende kracht ingelast worden in de statuten op de volgende

algemene vergadering.

Er wordt bovendien aan herinnerd dat krachtens artikel 15, § 3, van de wet van 6 augustus 1990, de
algemene vergadering aan de raad van bestuur de bevoegdheid kan delegeren te beslissen over de
aanpassingen van de bijdragen.

Tenslotte deelt de Raad aan de mutualistische entiteiten mee dat hij het nuttig acht dat zij bij de
uitstippeling van hun beleid betreffende de tussenkomst in de kostprijs van vaccinaties zouden rekening
houden met de aanbevelingen uitgebracht op het vlak van de volksgezondheid.

De Voorzitter van de Raad,
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