
[C − 99/22042]N. 99 — 247
11 JANUARI 1999. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de
voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsver-
zekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische
specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten

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

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 35, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995,
bij de koninklijke besluiten van 23 december 1996 en 25 april 1997 en bij
de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling
van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeits-
verzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specia-
liteiten en daarmee gelijkgestelde produkten zoals tot op heden
gewijzigd;

Gelet op het voorstel, uitgebracht op 14 mei 1998 door de Technische
raad voor farmaceutische specialiteiten;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige controle van
20 mei 1998;

Gelet op het advies uitgebracht op 20 mei 1998 door de
Overeenkomsten-commissie apothekers-verzekerings-instellingen;

Gelet op het advies uitgebracht op 12 oktober 1998 door het Comité
van de verzekering voor geneeskundige verzorging;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 26 novem-
ber 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat de
beschikking van 21 april 1998 van de Voorzitter van de Rechtbank van
Eerste aanleg te Brussel zetelend in kort geding het verbod oplegt nog
verder tegemoet te komen op basis van het koninklijk besluit van
16 oktober 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 septem-
ber 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte
ziekte- en invaliditeits-verzekering tegemoetkomt in de kosten van de
farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten in
de kosten van de farmaceutische specialiteit Lysox van de firma
Menarini N.V. en de Belgische Staat veroordeelt tot de betaling van een
dwangsom van 25.000 BEF per terugbetaling die nog zou worden
toegekend ondanks de opgelegde verbodsmaatregel;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststel-
ling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invalidi-
teitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische
specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten wordt ingetrokken
wegens procedurefouten die zijn wettelijkheid in het gedrang brengen;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 reeds
verscheidene malen werd toegepast en de farmaceutische specialiteit
Lysox vaak werd voorgeschreven en vergoed; dat het, in de bekom-
mernis om de rechtszekerheid te waarborgen en om de verworven
rechten van de patiënten te vrijwaren, nodig is aan huidig besluit een
terugwerkende kracht te geven en dat het aldus dient in te gaan op
1 december 1997, datum waarop het koninklijk besluit in werking trad;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de
voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en
daarmee gelijkgestelde produkten wordt ingetrokken.

[C − 99/22042]F. 99 — 247
11 JANVIER 1999. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l’assurance
obligatoire contre la maladie et l’invalidité intervient dans le coût
des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés

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

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 35,
modifié par la loi du 20 décembre 1995, par les arrêtés royaux des
23 décembre 1996 et 25 avril 1997 et par la loi du 22 février 1998;

Vu l’arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans
lesquelles l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité
intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits
assimilés tel qu’il a été modifié jusqu’à ce jour;

Vu la proposition du Conseil technique des spécialités pharmaceu-
tiques, émise le 14 mai 1998;

Vu l’avis du Service du contrôle médical du 20 mai 1998;

Vu l’avis de la Commission de conventions pharmaciens - organis-
mes assureurs, émis le 20 mai 1998;

Vu l’avis du Comité de l’assurance des soins de santé, émis le
12 octobre 1998;

Vu l’avis du Conseil d’Etat donné le 26 novembre 1998, en application
de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Vu l’urgence motivée par le fait qu’une ordonnance du 21 avril 1998
rendue par le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles
siègeant en référé fait interdiction d’encore intervenir sur base de
l’arrêté royal du 16 octobre 1997 modifiant l’arrêté royal du 2 septem-
bre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire
contre la maladie et l’invalidité intervient dans le coût des spécialités
pharmaceutiques et produits assimilés dans le remboursement du coût
de la spécialité pharmaceutique Lysox de la firme Menarini SA et
condamne l’Etat belge au paiement d’une astreinte de 25.000 BEF par
remboursement qui serait encore accordé malgré l’interdiction pronon-
cée;

Considérant que l’arrêté royal du 16 octobre 1997 modifiant l’arrêté
royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles
l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité intervient dans
le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés est
rapporté en raison d’erreurs de procédure qui mettent en cause sa
légalité;

Considérant que l’arrêté royal du 16 octobre 1997 a déjà été appliqué
à plusieures reprises et que la spécialité pharmaceutique Lysox a été
fréquemment prescrite et remboursée; qu’il est nécessaire, dans le souci
de garantir la sécurité juridique et de préserver les droits acquis des
patients, de donner un effet rétroactif au présent arrêté et qu’il doit donc
entrer en vigueur le 1er décembre 1997, date à laquelle l’arrêté royal est
entré en vigueur;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’arrêté royal du 16 octobre 1997 modifiant l’arrêté royal
du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l’assurance
obligatoire contre la maladie et l’invalidité intervient dans le coût des
spécialités pharmaceutiques et produits assimilés est rapporté.
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Art. 2. In de lijst van de op advies van de adviserend geneesheer
vergoedbare specialiteiten, hoofdstuk IV-B van bijlage I van het
koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de
voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en
daarmee gelijkgestelde produkten, wordt volgende specialiteit in § 140
ingevoegd :

Critère
—

Criterium
Code

Dénomination
et conditionnements

—
Benaming en verpakkingen

Observations
—

Opmerkingen

Base de
remboursement

—
Basis van

tegemoetkoming

Intervention du
bénéficiaire visé
par l’art. 37, §2,
lo i du
14.07.1994

—
Aandeel van de
rechthebbende
beoogd bij art.
37, §2, wet
14.07.1994

Intervention du
b e n é fi c i a i r e
autre que celui
visé par l’art. 37,
§2, loi du
14.07.1994

—
Aandeel van de
r e c h t e h e b -
bende andere
dan deze
beoogd bij art.
37, §2, wet
14.07.1994

C-27
1218-692
0746-735
0746-735

LYSOX Menarini
gran. sach. 30 x 400 mg
* pr. gran. sach. 1 x 400 mg
** pr. gran. sach. 1 x 400 mg

435,-
10,60
8,70

217 217

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 1997.

Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 januari 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. M. DE GALAN

c

[C − 99/22078]N. 99 — 248
26 JANUARI 1999. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling
van de wijze en de voorwaarden van de bekrachtiging van de
overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen

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

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op
de artikel 65, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr 530 van
31 maart 1987;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende

vaststelling van de wijze en de voorwaarden van de bekrachtiging van
de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen, inzonder-
heid op artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 septem-
ber 1993;
Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor

arbeidsongevallen van 15 juni 1998;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 2, van het koninklijk besluit van 10 december 1987
houdende vaststelling van de wijze en de voorwaarden van de
bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidson-
gevallen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 september 1993,
wordt aangevuld met het volgende lid :

« Op verzoek van de getroffene of van de rechthebbende zullen de
bedragen van het basisloon alsook van de vergoedingen, renten en
kapitalen vermeld in de modellen van overeenkomst die als bijlagen I
tot en met X bij onderhavig besluit zijn gevoegd, tegelijk in Belgische
frank en in euro worden uitgedrukt. »

Art. 2. Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999
en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2002.

Art. 2. A la liste des spécialités remboursables sur avis du médecin-
conseil, chapitre IV-B de l’annexe I de l’arrêté royal du 2 septembre 1980
fixant les conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire contre la
maladie et l’invalidité intervient dans le coût des spécialités pharma-
ceutiques et produits assimilés, est insérée, au § 140, la spécialité
suivante :

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1997.

Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN

[C − 99/22078]F. 99 — 248
26 JANVIER 1999. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de
l’entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail

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

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment
l’article 65, modifié par l’arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987;

Vu l’arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les
conditions de l’entérinement des accords par le Fonds des accidents du
travail, notamment l’article 2, modifié par l’arrêté royal du 22 septem-
bre 1993;

Vu l’avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du
15 juin 1998;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 2, de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant
les modalités et les conditions de l’entérinement des accords par le
Fonds des accidents du travail, modifié par l’arrêté royal du 22 sep-
tembre 1993, est complété par l’alinéa suivant :

« A la demande de la victime ou de l’ayant-droit les montants de la
rémunération de base, des allocations, rentes et capitaux mentionnés
dans les modèles d’accord figurant aux annexes I à X du présent arrêté,
seront exprimés à la fois en francs belges et en euros. »

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 et
cessera d’être en vigueur le 1er janvier 2002.
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