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De bevoegde autoriteiten 

In België zijn de gefedereerde entiteiten (gemeenschappen en gewesten) bevoegd voor 

preventie in de gezondheidszorg en dus ook voor vaccinatie. Zij zijn verantwoordelijk voor de 

vaccinatiestrategie, inclusief de aanpassing en de uitvoering van de vaccinatiekalender op 

niveau van de gemeenschap, de overheidsopdrachten voor de vaccins die zij bekostigen, het 

promoten van vaccinatie (door middel van sensibilisatiecampagnes), de evaluatie van de 

vaccinatiekosten, de vaccinatiegraadstudies enz. Er zijn bijgevolg ook kleine verschillen 

tussen de vaccinatieprogramma’s van de gemeenschappen. 

Voor de Vlaamse Gemeenschap (in Vlaanderen en Brussel) is het Agentschap Zorg en 

Gezondheid (AZG) het centrale orgaan verantwoordelijk voor het vaccinatiebeleid, op advies 

van de Vlaamse Vaccinatiekoepel (zie verder).  

In de Franse Gemeenschap (Fédération Wallonie-Bruxelles, FWB) zijn de 

verantwoordelijkheden verdeeld over verschillende agentschappen, afhankelijk van de plaats 

en/of de leeftijdsgroep van de bevolking: het Office national de la Naissance et de l’Enfance 

(ONE) voor jonge kinderen, de scholen, en voor de vaccinatie van zwangere vrouwen tegen 

kinkhoest in de FWB, en het Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) voor de volwassenen in 

Wallonië. 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (COCOM) is bevoegd voor het 

vaccinatiebeleid met betrekking tot de bicommunautaire instellingen en voor de maatregelen 

die opgelegd worden aan individuen wonende op het tweetalig grondgebied van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

De Duitstalige Gemeenschap (Deutschsprachige Gemeinschaft) is verantwoordelijk voor zijn 

eigen vaccinatieprogramma maar gebruikt het platform van de Franstalige Gemeenschap 

(bijvoorbeeld voor openbare aanbestedingen).  

De Belgische federale autoriteiten, waaronder de Federale Overheidsdienst (FOD) 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, zijn bevoegd voor specifieke 

aspecten van het beleid inzake vaccinatie. Dit is bijvoorbeeld het geval voor polio, waar de 

federale overheid instaat voor de controle van vaccinatie tegen poliomyelitis, gezien het 

verplichtend karakter van deze vaccinatie bij zuigelingen gebaseerd is op een federale 

Sleutelthema 

 Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de actoren die betrokken zijn bij het vaccinatiebeleid, zijn 

wettelijk kader en zijn financiering. 

 

http://www.ccc-ggc.brussels/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/
http://www.one.be/
https://www.aviq.be/
http://www.ccc-ggc.brussels/
http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-420
https://www.health.belgium.be/nl
https://www.health.belgium.be/nl
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wetgeving. De federale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor buitenlandse zaken en 

volksgezondheid en daarom ook bevoegd, samen met de gefedereerde entiteiten, voor de 

internationale verbintenissen van België in het kader van diverse ziekten die door vaccinatie 

kunnen worden voorkomen. Het gaat hier onder meer over de verbintenissen die zijn 

aangegaan in het kader van het wereldwijde plan ter bestrijding van mazelen en rubella en 

het wereldwijde initiatief om poliomyelitis uit te roeien (Global Polio Eradication Initiative). 

 

De adviesorganen  

De Vlaamse Vaccinatiekoepel (voor Vlaanderen) is een werkgroep met als doelstelling advies 

te verlenen aan de ministers bevoegd voor de implementatie van het vaccinatiebeleid en het 

vaccinatieprogramma. Het Comité de Concertation Intersectoriel de Vaccination (voor de 

FWB) heeft verschillende missies, waaronder technische hulp bij de implementatie van de 

aanbevelingen door de HGR op regionaal niveau.  

 

Deze werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende sectoren betrokken 

bij de vaccinatie en/of het vaccinatiebeleid (artsen, universiteiten, apothekers, vaccinatoren, 

preventiediensten, vertegenwoordigers van de burgergemeenschap enz.).  

 

De wetenschappelijke instellingen 

De bevoegde autoriteiten mandateren wetenschappelijke instellingen om studies uit te voeren 

ter ondersteuning van het beleid of om wetenschappelijk advies over vaccinaties te verlenen. 

Hoge Gezondheidsraad (HGR): De HGR is een wetenschappelijk adviserende instelling 

verbonden aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De 

permanente werkgroep «Vaccinatie» van de HGR bestaat uit een netwerk van experts en 

interne medewerkers van de HGR, en geeft advies aan de Minister van Volksgezondheid. Op 

basis van de beschikbare wetenschappelijke gegevens stelt de werkgroep actualiseringen 

voor van het basisvaccinatieschema, evalueert hij aanbevelingen voor de vaccinatie van 

reizigers voorgesteld door de werkgroep reisgeneeskunde en actualiseert hij ook technische 

fiches die gewijd zijn aan het gebruik van de verschillende vaccins voor verschillende 

doelgroepen en aan de regels van goede vaccinatiepraktijken. De opgestelde adviezen 

worden op de website gepubliceerd. 

Sciensano: De Dienst Epidemiologie van infectieziekten van Sciensano is door de overheid 

gemandateerd voor de epidemiologische opvolging van ziekten die door vaccinatie kunnen 

worden voorkomen in functie van hun impact op de volksgezondheid en bestudeert de impact 

van vaccinatie. De Dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten van Sciensano verifieert 

de conformiteit van  vaccinloten (batch) voor de mens in overeenstemming met de van kracht 

zijnde internationale normen alvorens zij op de markt worden gebracht en los van de 

farmaceutische producent. 

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE): Het KCE is een federale instelling 

die instaat voor de uitvoering van studies en de opstelling van rapporten om de autoriteiten 

advies te verlenen wanneer zij beslissingen moeten nemen op het vlak van de 

gezondheidszorg en de ziekteverzekering. Een van de opdrachten van het KCE bestaat erin 

de kosten en baten van vaccinaties te analyseren (kosteneffectiviteitstudies). 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/measles_20120424/en/
http://polioeradication.org/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/ministerieel-besluit-van-24-september-2013-tot-oprichting-van-de-vlaamse-werkgroep-vlaamse
https://www.health.belgium.be/nl/hoge-gezondheidsraad
https://www.health.belgium.be/nl/vaccinatie
https://www.sciensano.be/nl
https://socialsecurity.belgium.be/nl/netwerk/federaal-kenniscentrum-voor-de-gezondheidszorg-kce
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Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG): Het FAGG 

staat in voor de kwaliteit, de veiligheid en de effectiviteit van geneesmiddelen en 

gezondheidsproducten, zoals vaccins, vanaf hun vervaardiging tot hun gebruik. 

 

Aanbevelingen en wettelijk kader 

In België is alleen het poliovaccin verplicht. Vaccinatie tegen poliomyelitis is in ons land voor 

het eerst in 1958 aanbevolen en is in 1967 verplicht geworden (koninklijk besluit van 26 

oktober 1966). In geval van niet-immunisering tegen poliomyelitis kunnen de ouders of de 

voogd van het betrokken kind door de federale gezondheidsinspecteur worden vervolgd.  

Vaccinatie van een kind vereist de instemming van de ouderlijke autoriteit of wettelijk 

vertegenwoordiger. In de Franse Gemeenschap is vaccinatie tegen poliomyelitis, difterie, 

kinkhoest, Haemophilus influenzae type b, mazelen, bof en rubella verplicht in 

kinderopvangcentra en wordt vaccinatie tegen infecties met pneumokokken, meningokokken 

van serogroep C en hepatitis B stellig aanbevolen (Besluit van de Franse 

Gemeenschapsregering van 27/2/2003). In de Vlaamse Gemeenschap is er echter geen 

wettelijke verplichting in termen van vaccinatie in kinderopvangcentra hoewel het stellig wordt 

aangeraden om de vaccinatiekalender te volgen in termen van individuele 

verantwoordelijkheid inzake gemeenschapsgezondheid. 

De vaccinatiekalenders die door de gemeenschappen worden aanbevolen staan ter 

beschikking op volgende websites: https://www.kindengezin.be, http://vaccination-info.be en 

http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-4871/8623_read-48554/ . De 

adviezen van de HGR alsook de specifieke aanbevelingen voor andere doelgroepen 

(zwangere vrouwen, reizigers enz.) staan op diverse websites (zie onderstaande nuttige 

links).  

 

In Vlaanderen werd in 2013 een gezondheidsdoelstelling vaccinaties met bijhorend actieplan 

door het Vlaams parlement goedgekeurd. Via het ministerieel besluit in 2015 werden het 

aanbevolen vaccinatieschema en de doelgroepen voor vaccinatie geofficialiseerd. 

 

Financiering van de vaccinatiediensten 

Alle vaccins in het basisvaccinatieschema, met uitzondering van het vaccin tegen het 

rotavirus, worden gratis aangeboden en worden integraal door de bevoegde 

gemeenschappen bekostigd. De Vlaamse en Franse Gemeenschap organiseren elk apart 

procedures voor overheidsopdrachten voor het leveren van vaccins voor de 

vaccinatieprogramma’s. Dit gebeurt  om de drie à vier jaar. De zorgdiensten voor kinderen 

(respectievelijk geleverd door Kind en Gezin, ONE en Kaleido-Ostbelgien voor de Vlaamse, 

Franse en Duitstalige Gemeenschap) evenals de schoolgezondheidsdiensten (geleverd door 

de CLB’s (Centra voor Leerlingenbegeleiding), SPSE (Services de Promotion de la Santé à 

l’Ecole et Centres Psycho-Médicaux-Sociaux de la Communauté Française) en Kaleido-

Ostbelgien) zijn gratis en worden door de gemeenschappen bekostigd. De vaccins voor 

zuigelingen of kinderen toegediend door huisartsen en pediaters buiten deze diensten worden  

gratis ter beschikking gesteld  maar er moeten eventueel consultatiekosten betaald worden. 

Naast de aanbevolen vaccinaties in het basisvaccinatieschema voorziet Vlaanderen ook 

(gratis) vaccins voor vaccinatie van volwassenen en sommige specifieke doelgroepen. 

https://www.fagg.be/nl
https://www.kindengezin.be/img/201803VaccinatieschemaNederlands.pdf
http://vaccination-info.be/
http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-4871/8623_read-48554/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidsdoelstelling-vaccinaties
https://www.zorg-en-gezondheid.be/vlaams-actieplan-vaccinaties-2012-2020
https://www.zorg-en-gezondheid.be/ministerieel-besluit-van-29-januari-2015-tot-het-bepalen-van-het-vaccinatieschema-voor-vlaanderen
https://www.kindengezin.be/
http://www.one.be/
http://www.kaleido-ostbelgien.be/
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Het RIZIV zorgt voor een gedeeltelijke terugbetaling van bepaalde vaccins en medische 

raadplegingen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de vaccins tegen het rotavirus voor 

zuigelingen, en het griepvaccin voor risicopersonen  

Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) zorgt voor de terugbetaling van vaccins 

tegen hepatitis A, hepatitis B en gele koorts wanneer zij preventief worden toegediend in het 

kader van iemands beroep.  

De ziekenfondsen stellen in het algemeen een basisbedrag (+/- 25 euro) voor de jaarlijkse 

terugbetaling van vaccins voor en kennen een extra bedrag toe voor bepaalde vaccins (de 

lijst is afhankelijk van het ziekenfonds) aan leden die een aanvullende verzekering hebben 

gesloten.  

De vaccins die aan asielzoekers worden toegediend wanneer zij hun asielaanvraag indienen, 

worden door de Vlaamse Gemeenschap geleverd en terugbetaald door de federale 

autoriteiten. Zodra een asielzoeker in een asielcentrum terechtkomt, worden latere vaccinaties 

of inhaalvaccinaties en andere inentingen door het centrum en door de regionale 

vaccinatiediensten verzorgd, net zoals het geval is voor de algemene bevolking. Aan 

asielzoekers worden vaccinaties aangeboden (gecoördineerd door Fedasil) tegen polio 

(volgens leeftijd en land van oorsprong), tetanus, difterie, kinkhoest, mazelen, bof, rubella en 

griep (afhankelijk van het seizoen en de risicofactoren van de persoon).  

 

Nuttige links 

 Website met informatie over vaccinaties 

o https://www.health.belgium.be/nl/vaccinatie (aanbevelingen van de HGR) 

o http://www.vaccination-info.be/ 

o https://www.zorg-en-gezondheid.be/infectieziekten-en-vaccinatie (professionals) 

o http://www.laatjevaccineren.be (vaccinatiewebsite voor de burgers) 

o https://www.ssmg.be/vaccination/ 

o https://www.itg.be/N/reisgeneeskunde (vaccinatie van reizigers) 

o https://www.domusmedica.be/documentatie/dossiers/vaccinaties/inleiding.html  

 

 Basisvaccinatieschema 

o FWB: http://vaccination-info.be/vaccinations-recommandees/calendrier-vaccinal 

o Vlaamse Gemeenschap:  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/basisvaccinatieschema 

https://www.kindengezin.be/img/201803VaccinatieschemaNederlands.pdf 

 

 Website van de gemeenschappen 

o Agentschap Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/ 
o ONE: http://www.one.be/  
o AViQ: https://www.aviq.be/ 

 

 Deutschsprachige Gemeinschaft: http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-

4869/  

 

 Website van de FOD Volksgezondheid: https://www.health.belgium.be/nl 
 

 Wetenschappelijke instellingen: 

https://www.inami.fgov.be/nl/Paginas/default.aspx
https://fedris.be/nl
http://www.vaccination-info.be/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/infectieziekten-en-vaccinatie
https://www.domusmedica.be/documentatie/dossiers/vaccinaties/inleiding.html
http://vaccination-info.be/vaccinations-recommandees/calendrier-vaccinal
https://www.zorg-en-gezondheid.be/basisvaccinatieschema
https://www.kindengezin.be/img/201803VaccinatieschemaNederlands.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/
http://www.one.be/
https://www.aviq.be/
http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-4869/
http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-4869/
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o HGR: https://www.health.belgium.be/nl/hoge-gezondheidsraad 
o Sciensano: https://www.sciensano.be/nl 
o KCE: https://socialsecurity.belgium.be/nl/netwerk/federaal-kenniscentrum-voor-

de-gezondheidszorg-kce 
o FAGG: https://www.fagg.be/nl 

 

 Wetgevend kader, wetsartikelen: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm.  

 

 RIZIV: https://www.inami.fgov.be/nl/Paginas/default.aspx  

 

 Fedris: https://fedris.be/nl  

 

 

Het project wordt financieel ondersteund door: 

 

 

https://www.health.belgium.be/nl/hoge-gezondheidsraad
https://www.sciensano.be/nl
https://www.fagg.be/nl
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
https://fedris.be/nl

