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Aanvullende verzekering – Verbod van toekenning door de 

mutualistische entiteiten van een financiële tussenkomst voor de 

leden die menselijk lichaamsmateriaal, met inbegrip van 

gameten en embryo's geven 

 

 

 

Bij omzendbrief 07/20 van 30 juli 2007 met betrekking tot de toekenning door de mutualistische entiteiten 

van een financiële tussenkomst voor de leden die bloed, plasma of bloedplaatjes geven, heeft de Raad van 

de Controledienst de mutualistische entiteiten verzocht om, gelet op het wettelijk verbod in toepassing van 

de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en de wet van 

13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en redenen van volksgezondheid 

aangehaald door het Rode Kruis, geen tussenkomsten meer toe te kennen voor de leden die bloed, 

bloedplasma, bloedplaatjes, organen, weefsels en cellen geven, en om in voorkomend geval deze 

tussenkomst tijdens de eerstvolgende algemene vergadering uit de statuten te schrappen. 

 

Aangezien de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk 

lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk 

onderzoek, onlangs in werking getreden is, die in artikel 6 eveneens in de afwezigheid van winstoogmerk 

voorziet voor alle handelingen met menselijk lichaamsmateriaal, met inbegrip van gameten en embryo's 

(zowel voor toepassing op de mens als voor wetenschappelijk onderzoek), die niet bedoeld zijn in de 

voornoemde wetten van 13 juni 1986 en 5 juli 1994, worden de mutualistische entiteiten gevraagd om ook 

geen tussenkomsten meer toe te kennen die voor de donor of zijn rechthebbenden om het even welk 

voordeel zouden kunnen opleveren wegens de donatie van menselijk lichaamsmateriaal dat tot het 

toepassingsgebied van de wet van 19 december 2008 behoort, en om in voorkomend geval deze 

tussenkomst uit de statuten te schrappen tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. 

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de afwezigheid van winstoogmerk, wat betreft gameten en 

embryo's, ook wordt bevestigd door de artikelen 22, 48 en 51 van de wet van 6 juli 2007 betreffende de 

medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten. 

 

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. 
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