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Instelling baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Financiën van 17 oktober 2006,
nr. FEZ-U-2697164, houdende instelling van de baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van
Financiën,
Handelend in overeenstemming met het
gevoelen van de ministerraad;
Gelet op artikel 10, eerste lid, van de
Comptabiliteitswet 2001;
Besluiten:
Artikel 1
1. Er wordt een baten-lastendienst ingesteld waarvan de naam komt te luiden:
Nederlands Vaccin Instituut.
2. De baten-lastendienst voert een afwijkend beheer als bedoeld in artikel 10,
eerste lid, van de Comptabiliteitswet
2001.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de eerste dag na publicatie in de
Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2006.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: instellingsbesluit baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut.

Toelichting
Het Nederlands Vaccin Instituut (NVI)
heeft als missie: het beschermen van de
Nederlandse bevolking tegen infectieziekten door het leveren van vaccins ten
behoeve van vaccinatie onder normale
en bijzondere omstandigheden.
Het NVI is ontstaan nadat op 1 februari 2002 door de ministerraad was bevestigd dat de mogelijkheid diende te worden gehandhaafd om vaccins te
ontwikkelen en produceren onder overheidsverantwoordelijkheid. Daarnaast
werd besloten dat de vaccin productietaken van loonproducent SVM (Stichting
ter bevordering van de Volksgezondheid
en Milieuhygiëne) en de vaccinontwikkelingstaken van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu dienden te
worden samengevoegd in een nieuwe
organisatie. Per 1 januari 2003 is de tijdelijke baten-lastendienst NVI ingesteld.
De belangenafweging voor een
publiekrechtelijke inbedding van het
NVI was gebaseerd op het rapport ‘Verantwoord verzelfstandigen’ van de
Commissie-Sint. De keuze voor een
baten-lastendienst doet recht aan de vereiste publieke taak en biedt onder de
volledige ministeriële verantwoordelijkheid de mogelijkheid voor een bedrijfseconomische aansturing binnen een
resultaatgericht besturingsmodel.

In de periode vanaf de oprichting van
de tijdelijke baten-lastendienst heeft het
NVI gestaag gewerkt om volledig te
voldoen aan de twaalf instellingsvoorwaarden voor baten-lastendiensten.
Deze instellingsvoorwaarden zijn met
de Tweede Kamer overeengekomen
naar aanleiding van de tweede rijksbrede evaluatie van het resultaatgerichte
besturingsmodel in combinatie met het
baten-lastenstelsel in december 2002
(TK 2002–2003, 28737, nr. 1). Het kabinet was van mening dat medio 2005
werd voldaan aan alle instellingsvoorwaarden en heeft de Tweede Kamer
geïnformeerd over het voornemen om
over te gaan tot het definitief instellen
van het NVI als baten-lastendienst. De
Tweede Kamer heeft dit voornemen
voor kennisgeving aangenomen.
In artikel 1 van het besluit wordt de
baten-lastendienst NVI ingesteld. Op
grond van artikel 2 wordt de batenlastendienst met terugwerkende kracht
tot 1 januari 2006 ingesteld.
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst.
De Minister van Financiën,
G. Zalm.

Dit besluit zal met de toelichting in de
Staatscourant worden geplaatst.
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst.
De Minister van Financiën,
G. Zalm.
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