
Overwegende dat een koninklijk besluit van 12 augustus 2000 tot
wijziging van artikel 49 van het koninklijk besluit van 29 april 1969
houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen
voor bejaarden in sommige aanpassingen voorziet wat betreft de
invloed van de vervroeging van rustpensioenen op de berekening van
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;

Overwegende dat de voorgestelde maatregel tot doel heeft de
reglementaire bepalingen van het koninklijk besluit van 5 maart 1990
betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in overeen-
stemming te brengen met die welke van toepassing zijn op het gebied
van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;

Gelet op het feit dat het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 tot
wijziging van artikel 49 van het koninklijk besluit van 29 april 1969
houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen
voor bejaarden op 1 september 2000 in werking is getreden en dat het
koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden onverwijld moet worden aangepast;

Gelet op het advies nr. 31.804/3 van de Raad van State, gegeven op
12 juni 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijke Integra-
tie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers op
4 mei 2001,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 8, § 3, van het koninklijk besluit van 5 maart 1990
betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden vervallen de
woorden ″wegens vervroegd pensioen″.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 septem-
ber 2000.

Art. 3. Onze Minister bevoegd voor de Maatschappelijke Integratie
is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Maatschappelijke Integratie,
J. VANDE LANOTTE

c
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26 SEPTEMBER 2001. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst

gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot
vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte-
en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de
farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 35, § 3, eerste lid, 1°, vervangen bij de wet van
25 januari 1999 en gewijzigd bij de wet van 24 december 1999;

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 producten, zoals tot op heden
gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Technische Raad voor Farmaceutische
Specialiteiten, gedaan op 12 juli 2001;

Gelet op het advies van het Comité van de Verzekering voor
Geneeskundige Verzorging, gegeven op 23 juli 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
6 september 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
21 september 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
omstandigheid dat het besluit moet toelaten een besparing te verwe-
zenlijken; dat deze, met de andere maatregelen die werden getroffen,
onontbeerlijk is om een evenwichtige begroting te bereiken voor de
sector van de gezondheidszorg; dat het des te meer essentieel is daar de
technische ramingen hebben doen blijken dat, bij onveranderd beleid,
de wettelijke budgettaire doelstelling ruim overschreden zou worden;

Considérant qu’un arrêté royal du 12 août 2000, modifiant l’article 49
de l’arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière
de revenu garanti aux personnes âgées, prévoit certaines adaptations
quant à l’influence de l’anticipation des pensions de retraite sur le
calcul du revenu garanti aux personnes âgées;

Considérant que la mesure proposée vise à aligner les dispositions
réglementaires de l’arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l’allocation pour
l’aide aux personnes âgées sur celles en vigueur en matière de revenu
garanti aux personnes âgées;

Vu que l’arrêté royal du 12 août 2000, modifiant l’article 49 de l’arrêté
royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu
garanti aux personnes âgées est entré en vigueur le 1er septembre 2000
et qu’il convient d’adapter l’arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à
l’allocation pour l’aide aux personnes âgées dans les plus brefs délais;

Vu l’avis n°. 31.804/3 du Conseil d’Etat, donné le 12 juin 2001, en
application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intégration sociale et de
l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 4 mai 2001,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 8, § 3, de l’arrêté royal du 5 mars 1990 relatif
à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées, les mots ″pour pension
anticipée″ sont supprimés.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.

Art. 3. Notre Ministre qui a l’Intégration sociale dans ses attribu-
tions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE

[C − [2001/22684]F. 2001 — 2692
26 SEPTEMBRE 2001. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à

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

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 35, § 3,
alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi
du 24 décembre 1999;

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 les propositions du Conseil technique des Spécialités pharmaceu-
tiques faites le 12 juillet 2001;

Vu l’avis du Comité de l’Assurance des Soins de Santé, émis le
23 juillet 2001;

Vu l’avis émis par l’Inspecteur des Finances, donné le 6 septem-
bre 2001;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 septem-
bre 2001;

Vu l’urgence, motivée par la circonstance que l’arrêté doit permettre
la réalisation d’une économie; que celle-ci, avec les autres mesures qui
ont été décidées, est indispensable pour atteindre l’équilibre du budget
du secteur des soins de santé; qu’elle est d’autant plus essentielle que
les estimations techniques ont révélé que, à politique inchangée,
l’objectif budgétaire légal serait largement dépassé;
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Gelet op advies nr. 32.218/1 van de Raad van State, gegeven op
18 september 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In bijlage Ier van het koninklijk besluit van 2 septem-
ber 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de
farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten, als
volgt de inschrijving wijzigen van de volgende specialiteitsverpakkin-
gen :

Vu l’avis n° 32.218/1 du Conseil d’Etat, donné le 18 septembre 2001,
en application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat,

Arrête :

Article 1er. A l’annexe Ire 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 pharmaceutiques et
produits assimilés, modifier comme suit l’inscription des conditionne-
ments des spécialités ci-après :
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Art. 2. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede
maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 26 september 2001.

F. VANDENBROUCKE

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 septembre 2001.

F. VANDENBROUCKE
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