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Brussel, 30 juli 2007.

Omzendbrief: 07/20/AD

Aanvullende verzekering – Toekenning door de mutualistische
entiteiten van een financiële tussenkomst voor de leden die

bloed, plasma of bloedplaatjes geven

Het Rode Kruis heeft onlangs naar een mutualistische entiteit een schrijven verstuurd met de vraag om in
het kader van de aanvullende verzekering geen financiële tussenkomsten te verlenen aan donoren van
bloed, van plasma en van bloedplaatjes. Deze vraag was ingegeven vanuit het feit dat het financieel
aanmoedigen van een dergelijke gift een motivatie kan betekenen waardoor de veiligheid van de transfusie
in het gedrang komt doordat de donor, in het vooruitzicht van de bijkomende materiële vergoeding,
informatie kan achterhouden die zijn bloed misschien onveilig maakt voor de ontvanger ervan.

De Controledienst heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en
Leefmilieu schriftelijk verzocht hem in te lichten over het feit of er een reglementaire bepaling bestaat
waardoor de Controledienst een dergelijke statutaire bepaling niet zou kunnen goedkeuren in toepassing
van artikel 11, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van
ziekenfondsen. In zijn antwoord van 7 juni 2007, meegedeeld aan het Technisch comité in zijn zitting van
21 juni 2007, verduidelijkt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
dienaangaande dat in toepassing van artikel 5 van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en
bloedderivaten van menselijke oorsprong, de afneming van bloed en bloedderivaten enkel mag
plaatsvinden bij vrijwillige niet-vergoede donors en dat bijgevolg het geven van bloed, van plasma en van
bloedplaatjes belangeloos moet gebeuren.

Aangezien sommige mutualistische entiteiten thans een dergelijke financiële tussenkomst verlenen,
verzoekt de Raad, gelet op het wettelijk verbod op een dergelijke toekenning en omwille van de redenen
van volksgezondheid aangehaald door het Rode Kruis, deze tussenkomst stop te zetten en tijdens de
eerstvolgende algemene vergadering uit de statuten te schrappen.

Aangezien bovendien, in toepassing van artikel 4 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen
en transplanteren van organen, het principe van afwezigheid van winstoogmerk eveneens geldt voor
donoren van organen, weefsels en cellen die niet bedoeld worden door voornoemde wet van 5 juli 1994,
verzoekt de Raad om hiervoor evenmin een tussenkomst te voorzien die voor de donor of zijn
rechthebbenden om het even welk voordeel zou kunnen opleveren wegens de donatie, en om in
voorkomend geval deze tussenkomst uit de statuten te schrappen tijdens de eerstvolgende algemene
vergadering.
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De mutualistische entiteiten worden erop gewezen dat zelfs indien de statuten nog in die zin dienen
aangepast, de tussenkomst niet meer verleend mag worden overeenkomstig het beginsel van de hiërarchie
der normen.

De Voorzitter van de Raad,

N. JEURISSEN.


