
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 12 augus-
tus 1997, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State, gewijzigd bij de wet van
4 augustus 1996;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De kinderbijslaginstellingen bedoeld in de artikelen 19,
31, 32 en 33 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbij-
slag voor loonarbeiders moeten bij elke vestiging van een recht op
kinderbijslag overeenkomstig artikel 54, § 1, van dezelfde wetten
ambtshalve de sociaal verzekerde inlichten over zijn verplichtingen
bepaald in artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 april 1984.

Art. 2. De kinderbijslaginstellingen bedoeld in het vorige artikel zijn
vrijgesteld van de verplichting tot kennisgeving aan de sociaal
verzekerde van de administratieve beslissingen met betrekking tot het
verlenen van de leeftijdstoeslagen voorzien bij de artikelen 44 en 44bis
van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders als de eerste leeftijdstoeslag wordt toegekend of als een
wijziging van het bedrag van de betaalde leeftijdstoeslag met niets
anders verband houdt dan met de leeftijd of de rang van het kind.

Art. 3. Artikel 7bis, 2e lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling
van de gewaarborgde gezinsbijslag, ingevoegd door het koninklijk
besluit nr. 242 van 31 december 1983 en gewijzigd door de wet van
29 december 1990, wordt vervangen door het volgende lid :

« Bezorgt de aanvrager die inlichtingen niet binnen een maand dan
wordt hem een rappelbrief toegestuurd. Als de aanvrager niettegen-
staande die rappel de gevraagde aanvullende gegevens na meer dan
een maand nog steeds niet heeft bezorgd, kan de Rijksdienst, na al het
nodige te hebben gedaan om die informatie te verkrijgen, een beslissing
nemen op grond van de gegevens waarover hij beschikt, tenzij de
aanvrager een gegronde reden aanvoert voor een langere antwoordter-
mijn. Een weigering wordt per aangetekend schrijven meegedeeld. »

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997.

Art. 5. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 november 1997.

ALBERT

Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,

Mevr. M. DE GALAN

c

[S − C − 97/22858]N. 97 — 3029
24 NOVEMBER 1997. — Koninklijk besluit tot wijziging van arti-
kel 23 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betref-
fende de jaarlijkse vakantie van de werknemers tot uitvoering van
artikel 13 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het
« handvest » van de sociaal verzekerde

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971, inzonderheid op artikel 16,
eerste lid;
Gelet op de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest »

van de sociaal verzekerde, inzonderheid op artikel 13, gewijzigd bij de
wet van 25 juni 1997;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de

algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaar-
lijkse vakantie van de werknemers, inzonderheid op artikel 23,
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1979 en 21 decem-
ber 1992;
Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor

jaarlijkse vakantie, gegeven op 6 november 1996;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op

20 december 1996;

Vu l’avis du Conseil d’Etat donné le 12 août 1997, en application de
l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat,
modifié par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les organismes d’allocations familiales visés aux arti-
cles 19, 31, 32 et 33 des lois coordonnées relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés, sont tenus de communiquer
d’office à l’assuré social, lors de toute ouverture de droit aux prestations
familiales conformément à l’article 54, § 1er, des mêmes lois, un avis
concernant ses obligations fixées par l’article 1er de l’arrêté royal du
12 avril 1984.

Art. 2. Les organismes d’allocations familiales visés à l’article pré-
cédent sont dispensés de notifier à l’assuré social les décisions
administratives portant sur l’octroi des suppléments d’âge prévus aux
articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés, lors de l’octroi du premier
supplément d’âge ou lorsqu’aucun autre élément que l’âge ou le rang
de l’enfant ne conditionne la modification du montant du supplément
d’âge payé.

Art. 3. L’article 7bis, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des
prestations familiales garanties, inséré par l’arrêté royal n° 242 du
31 décembre 1983 et modifié par la loi du 29 décembre 1990, est
remplacé par l’alinéa suivant :

« Si le demandeur ne les fournit pas dans le mois, il lui est adressé un
rappel par lettre. Lorsque malgré ce rappel, le demandeur reste
pendant plus d’un mois en défaut de fournir les renseignements
complémentaires demandés, l’Office après avoir accompli toute démar-
che utile en vue de l’obtention des dits renseignements, peut statuer en
se basant sur les renseignements dont il dispose, sauf si le demandeur
fait connaı̂tre un motif justifiant un délai de réponse plus long. Le refus
est communiqué par lettre recommandée à la poste. »

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l’exécution
du présent arrêté.

Donné à Brussel, le 24 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

[S − C − 97/22858]F. 97 — 3029
24 NOVEMBRE 1997. — Arrêté royal modifiant l’article 23 de l’arrêté
royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exé-
cution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés en exécution de l’article 13 de la loi du 11 avril 1995 visant
à instituer « la charte » de l’assuré social

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés,
coordonnées le 28 juin 1971, notamment l’article 16, alinéa 1er;

Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré
social, notamment l’article 13, modifié par la loi du 25 juin 1997;

Vu l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales
d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés, notamment l’article 23, modifié par les arrêtés royaux des
22 juin 1979 et 21 décembre 1992;

Vu l’avis du Comité de gestion de l’Office national des vacances
annuelles, donné le 6 novembre 1996;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 20 décembre 1996;

34526 MONITEUR BELGE — 23.12.1997 — BELGISCH STAATSBLAD



Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de
omstandigheid dat de wet van 11 april 1995 tot invoering van het «
handvest » van de sociaal verzekerde in werking getreden is op
1 januari 1997 zodat de uitvoeringsmaatregelen eveneens met ingang
van 1 januari 1997 moeten uitwerking hebben. De verschillende
instellingen van sociale zekerheid moesten de ontwerpen van konink-
lijke besluiten voor hun sector opstellen teneinde hun eigen regeling
aan te passen aan de bepalingen van het handvest. Teneinde de
uitvoerbaarheid van deze wet mogelijk te maken in de verschillende
sectoren van de sociale zekerheid en teneinde de door de wetgever
beoogde bescherming aan de sociaal verzekerde via het handvest te
waarborgen, is het dan noodzakelijk dat de besluiten ter uitvoering van
de wet zo snel mogelijk worden genomen;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 12 augus-

tus 1997, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State, gewijzigd bij de wet van
4 augustus 1996;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 23 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten
betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 22 juni 1979 en 21 december 1992, wordt
aangevuld met een § 4, luidend als volgt :

« § 4. De verplichte vermeldingen die moeten voorkomen in de
mededelingszone van de betalingsorders van de Rijksdienst voor
jaarlijkse vakantie en de bijzondere vakantiefondsen zijn de naam en
voornaam van de rechthebbende, de aard en de periode waarop de
betaling betrekking heeft, evenals het referentienummer. »

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 november 1997.

ALBERT

Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,

Mevr. M. DE GALAN

c

[S − C − 97/22902]N. 97 — 3030
24 NOVEMBER 1997. — Koninklijk besluit

betreffende het wegnemen en toewijzen van organen
van menselijke oorsprong

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het besluit dat U ter goedkeuring wordt voorgelegd vindt zijn
wettelijke grond in de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen
en transplanteren van organen van menselijke oorsprong. Artikel 1, § 3,
verleent aan Zijne Majesteit de bevoegdheid om de voorwaarden te
bepalen betreffende het wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren,
vervoeren, distribueren en afleveren van organen en weefsels.
De menselijke oorsprong van de organen impliceert een geheel van

regels en voorzorgsmaatregelen.
De organen zijn gevoelig voor overdracht van aandoeningen, wat het

opleggen van zeer strikte medische regels vereist. Het wegnemen en
transplanteren moet uiterst nauwkeurig en in een omgeving van
wetenschappelijk en technisch hoog niveau worden uitgevoerd. De
voorwaarden waaraan de transplantatiecentra dienen te voldoen,
moeten, zoals door de Raad van State voorgesteld, bepaald worden
door een koninklijk besluit dat genomen wordt in uitvoering van de
Wet op de Ziekenhuizen. Dit ontwerp van koninklijk besluit bepaalt
dus niet de voorwaarden met betrekking tot de eigenlijke transplantatie
maar handelt over andere aspecten zoals het distribueren en afleveren
van organen.

Vu l’urgence motivée par la circonstance que la loi du 11 avril 1995
visant à constituer « la charte » de l’assuré social est entrée en vigueur
le 1er janvier 1997 de sorte que les mesures d’exécution doivent aussi
produire leurs effets le 1er janvier 1997. Les différentes institutions de
sécurité sociale devaient rédiger les projets d’arrêtés royaux pour leur
secteur afin d’adapter leur réglementation aux dispositions de la charte.
Pour assurer l’exécution de cette loi dans les différents secteurs de la
sécurité sociale et afin de garantir la protection de l’assuré social visée
par le législateur par le biais de la charte, il est indispensable que les
différents arrêtés d’exécution soient pris dans les délais les plus brefs;

Vu l’avis du Conseil d’Etat donné le 12 août 1997, en application de
l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat,
modifié par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 23 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant
les modalités générales d’application des lois coordonnées relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés
royaux des 22 juin 1979 et 21 décembre 1992, est complété par un § 4,
rédigé comme suit :

« § 4. Les mentions obligatoires devant figurer dans la zone de
communication des ordres de paiement des pécules de vacances à
charge de l’Office national des vacances annuelles et des caisses
spéciales de vacances sont les nom et prénom du bénéficiaire, la
mention de la nature et de la période afférentes au paiement, ainsi que
le numéro de référence. »

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

[S − C − 97/22902]F. 97 — 3030
24 NOVEMBRE 1997. — Arrêté royal

relatif au prélèvement et à l’allocation d’organes
d’origine humaine

RAPPORT AU ROI

Sire,

L’arrêté qui est soumis à votre approbation trouve son fondement
légal dans la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation
d’organes d’origine humaine. L’article 1er, § 3, confère à Sa Majesté le
pouvoir de fixer les conditions concernant le prélèvement, la conserva-
tion, la préparation, l’importation, le transport, la distribution et la
délivrance d’organes et de tissus.
L’origine humaine des organes implique un ensemble de règles et de

précautions.
Les organes sont susceptibles de transmettre des affections, ce qui

impose des règles médicales très strictes. Le prélèvement et la
transplantation doivent être exécutées avec rigueur et dans un environ-
nement scientifique et technique de haut niveau. Les conditions
auxquelles devront répondre les centres de transplantation seront
fixées, comme l’a suggéré le Conseil d’Etat, dans un arrêté pris en
exécution de la Loi sur les Hôpitaux. Le présent projet s’abstient donc
de fixer les conditions relatives à la transplantation proprement dite,
mais traite d’autres aspects tels que la distribution et la délivrance
d’organes.
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