
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 13, 4° van het koninklijk besluit van 25 april 2002
betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van
financiële middelen van de ziekenhuizen, wordt als volgt vervangen :

« 4° de medische verbruiksgoederen, de producten voor de zorgver-
lening en het klein instrumentarium. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

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

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

c

[C − 2002/22858]N. 2002 — 3903
9 OKTOBER 2002. — Ministerieel besluit tot opheffing van het

ministerieel besluit van 5 oktober 2000 tot verlenging van de
schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die sertindol
bevatten

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu,

Gelet op de wet van 25 maart 1964 betreffende de geneesmiddelen,
inzonderheid op artikel 8, gewijzigd bij de wet van 20 oktober 1998;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 oktober 2000 tot verlenging
van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die sertindol
bevatten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 mei 2002;

Gelet op de beschikking van de Commissie van 26 juni 2002 inzake
de opheffing van de schorsing van vergunningen voor het in de handel
brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die de werkzame
stof « sertindol » bevatten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van
4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat de
beschikking van de Commissie van 26 juni 2002 inzake de opheffing
van de schorsing van de vergunningen voor het in de handel brengen
van geneesmiddelen die sertindol bevatten zo spoedig mogelijk dient
toegepast te worden op nationaal niveau;

Overwegende dat de beschikking van de Commissie van 26 juni 2002
voorziet dat de vergunningen voor het in de handel brengen van
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die sertindol bevatten aan een
aantal voorwaarden dienen onderworpen te worden, met name
aanvullende studies na het verkrijgen van de vergunning voor het in de
handel brengen en specifieke verplichtingen in verband met de
notificatie van bijwerkingen van deze geneesmiddelen;

Overwegende dat dergelijke vergunningen geregeld worden bij
artikel 7ter, § 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de
registratie van geneesmiddelen;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 5 oktober 2000 tot
verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die
sertindol bevatten uitzonderingen voorziet op de schorsing van de
aflevering van deze geneesmiddelen onder de voorwaarde van de
vervulling van bepaalde specifieke verplichtingen;

Overwegende dat laatstbedoelde gevallen van aflevering van geneesmid-
delen voor menselijk gebruik die sertindol bevatten nu kunnen ondergebracht
worden onder het toepassingsgebied van artikel 7ter, § 2 van het koninklijk
besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen;

Overwegende dat de geneesmiddelen voor menselijk gebruik die
sertindol bevatten nu kunnen geregistreerd worden in toepassing van
artikel 7ter, § 2, van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de
registratie van geneesmiddelen;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 5 oktober 2000
bijgevolg kan opgeheven worden,

Besluit :

Artikel 1. Het ministerieel besluit van 5 oktober 2000 tot verlenging
van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die sertindol
bevatten, wordt opgeheven.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 13, 4° de l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à
la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des
hôpitaux, est remplacé par la disposition suivante :

« 4° les produits médicaux de consommation, les produits pour la
dispensation des soins et les petits instruments. »

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

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

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

[C − 2002/22858]F. 2002 — 3903
9 OCTOBRE 2002. — Arrêté ministériel abrogeant l’arrêté ministériel

du 5 octobre 2000 portant prolongation de la suspension de la
délivrance des médicaments contenant du sertindole

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé
publique et de l’Environnement,

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l’article 8,
modifié par la loi du 20 octobre 1998;

Vu l’arrêté ministériel du 5 octobre 2000 portant prolongation de la
suspension de la délivrance des médicaments contenant du sertindole,
modifié par l’arrêté ministériel du 29 mai 2002;

Vu la décision de la Commission du 26 juin 2002 relative à
l’abrogation de la suspension des autorisations de mise sur le marché
des médicaments à usage humain qui contiennent la substance active
« sertindole »;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence motivée faisant suite à la décision de la Commission du
26 juin 2002 relatif à l’abrogation de la suspension des autorisations de
mise sur le marché des médicaments qui contiennent du sertindole qui
doit être appliquée le plus vite possible au niveau national;

Considérant que la décision de la Commission du 26 juin 2002
prévoit que les autorisations de mise sur le marché des médicaments à
usage humain qui contiennent du sertindole doivent être soumises à un
nombre de conditions, c.-à.-d. de procéder à des études complémentai-
res après l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché et des
obligations spécifiques relatives à la notification des effets indésirables
de ces médicaments;

Considérant que de telles autorisations sont réglementées par
l’article 7ter, § 2 de l’arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l’enregistre-
ment des médicaments;

Considérant que l’arrêté ministériel du 5 octobre 2000 portant
prolongation de la suspension de la délivrance des médicaments qui
contiennent du sertindol prévoit des exceptions à la suspension de
délivrance de ces médicaments à condition de remplir certaines
obligations spécifiques;

Considérant que ces derniers cas de délivrance des médicaments à
usage humain qui contiennent du sertindole puissent dès à présent
entrer dans le champs d’application de l’article 7ter, § 2, de l’arrêté royal
du 3 juillet 1969 relatif à l’enregistrement des médicaments;

Considérant que les médicaments à usage humain qui contiennent
du sertindole puissent maintenant être enregistrés en application de
l’article 7ter, § 2, de l’arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l’enregistre-
ment des médicaments;

Considérant que l’arrêté ministériel du 5 octobre 2000 peut donc être
abrogé,

Arrête :

Article 1er. L’arrêté ministériel du 5 octobre 2000 portant prolonga-
tion de la suspension de la délivrance des médicaments contenant du
sertindole est abrogé.
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Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 9 oktober 2002.

J. TAVERNIER

c

[C − 2002/03459]N. 2002 — 3904
18 OKTOBER 2002. — Ministerieel besluit tot regeling van de

terugbetaling door het Federaal Agentschap voor de Opvang van
Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige
asielzoeker gehuisvest in een plaatselijk opvanginitiatief

De Minister van Maatschappelijke Integratie,

Gelet op de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van
de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, inzonderheid op artikel 11, § 2, vervangen bij de wet van
9 juli 1971;

Gelet op de programmawet van 19 juli 2001 voor het begrotings-
jaar 2001, inzonderheid op de artikelen 60 en 62;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van
de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening
door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan
een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het
bevolkingsregister is ingeschreven, gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 12 december 1996 en de ministeriële besluiten van 2 februari 1999,
van 29 november 1999 en van 22 november 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
7 oktober 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
9 oktober 2002;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
omstandigheid dat bij de programmawet van 19 juli 2001 een Federaal
Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, hierna te noemen het
Agentschap, werd opgericht met het oog op een doeltreffend en
gecoördineerd beheer van het opvangnetwerk voor asielzoekers; dat
het Agentschap tot opdracht heeft de verschillende modaliteiten inzake
onthaal en opvang van asielzoekers te organiseren en te beheren, dat
één van de modaliteiten van onthaal van asielzoekers de opvang van
asielzoekers in lokale opvanginitiatieven is; dat de structuur, de
organisatie en de werking van het Agentschap bij koninklijk besluit van
15 oktober 2001 werd geregeld; dat overeenkomstig de bepalingen van
het koninklijk besluit van 22 oktober 2001 het nodige personeel voor het
opstarten en operationaliseren van het Agentschap werd aangeworven;
dat op 1 januari 2003 de basisallocaties « opvang van asielzoekers »
beheerd door de federale Staat, naar het Federaal Agentschap voor de
Opvang van Asielzoekers onder de noemer « dotatie FAO » worden
overgeheveld; dat het derhalve dringend noodzakelijk is de reglemen-
tering betreffende de lokale opvanginitiatieven vervat in het ministe-
rieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door
de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de
Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is
ingeschreven, aan deze overdracht van bevoegdheid aan te passen en in
een autonoom besluit op te nemen;

Gelet op het advies 34.245/3 van de Raad van State, gegeven op
17 oktober 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. § 1. Het Federaal Agentschap voor de Opvang van
Asielzoekers, hierna te noemen het Agentschap, komt tussen in de
kosten van de opvang van behoeftige asielzoekers die worden opge-
vangen in een opvanginitiatief, georganiseerd door een openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn op basis van een overeenkomst
tussen het Agentschap en het O.C.M.W., in uitvoering van artikel 57ter,
tweede lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De tussenkomst bestaat uit een forfaitair bedrag van 28,63 EUR per
dag per bezette opvangplaats. Indien een aangeboden opvangplaats in
het opvanginitiatief niet bezet wordt, bestaat de tussenkomst uit
maximaal 60 % van het bovenvermeld bedrag ter vergoeding van de
vaste kosten van de inrichting van deze opvangplaats.

§ 2. Mits een bijzondere overeenkomst tussen het O.C.M.W. en het
Agentschap bestaat de tussenkomst voor iedere alleenstaande minder-
jarige asielzoeker die in een opvanginitiatief wordt opgevangen, in
afwijking van wat bepaald is in voorgaand lid, uit een forfaitair bedrag
van 33,37 EUR per dag per bezette opvangplaats.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 octobre 2002.

J. TAVERNIER

[C − 2002/03459]F. 2002 — 3904
18 OCTOBRE 2002. — Arrêté ministériel réglant le remboursement

par l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile des frais
relatifs à l’aide matérielle accordée par les centres publics d’aide
sociale à un demandeur d’asile indigent hébergé dans une initia-
tive locale d’accueil

Le Ministre de l’Intégration sociale,

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours
accordés par les centres publics d’aide sociale, notamment l’article 11,
§ 2, remplacé par la loi du 9 juillet 1971;

Vu la loi programme du 19 juillet 2001 pour l’année budgétaire 2001,
notamment les articles 60 et 62;

Vu l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement
par l’Etat des frais relatifs à l’aide accordée par les centres publics
d’aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et
qui n’est pas inscrit au registre de la population, modifié par l’arrêté
royal du 12 décembre 1996 et les arrêtés ministériels du 2 février 1999,
du 29 novembre 1999 et du 22 novembre 2001;

Vu l’avis de l’Inpecteur des Finances, donné le 7 octobre 2002;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 9 octobre 2002;

Vu l’urgence motivée par le fait que l’Agence fédérale d’accueil des
demandeurs d’asile, ci-après dénommée l’Agence, a été créée par la loi
programme du 19 juillet 2001 en vue d’assurer une gestion efficace et
coordonnée du réseau d’accueil des demandeurs d’asile; que l’Agence
a comme mission d’ organiser et de gérer les différentes modalités
d’accueil; que l’hébergement des demandeurs d’asile dans des initiati-
ves locales d’accueil est une des modalités d’accueil de demandeurs
d’asile; que la structure, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence
ont été règlés par l’arrêté royal du 15 octobre 2001; que conformément
aux dispositions de l’arrêté royal du 22 octobre 2001 le personnel
nécessaire a été recruté afin de mettre sur pied et rendre opérationnel
l’Agence; que le 1er janvier 2003 les allocations de base « accueil des
demandeurs d’asile » gerées par l’Etat fédéral sont transférées à
l’Agence sous la dénomination « dotation AFA »; que dès lors il est
urgent d’adapter la réglementation concernant les initiatives locales
d’accueil, contenue dans l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant
le remboursement par l’Etat des frais relatifs à l’aide accordée par les
centres publics d’aide sociale à un indigent qui ne possède pas la
nationalité belge et qui n’est pas inscrit au registre de la population, à
ce transfert de compétence et de la verser dans un arrêté autonome;

Vu l’avis 34.245/3 du Conseil d’Etat, donné le 17 octobre 2002, en
application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat,

Arrête :

Article 1er. § 1. L’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile,
ci-après dénommée l’Agence, rembourse les frais liés à l’accueil de
demandeurs d’asile indigents, hébergés dans une initiative d’accueil,
organisée par un centre public d’aide sociale sur la base d’une
convention conclue entre l’Agence et le C.P.A.S. en exécution de
l’article 57ter, deuxième alinéa, de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d’aide sociale.

Le remboursement consiste en un montant forfaitaire de 28,63 EUR
par jour et par place d’accueil occupée. Si une place d’accueil offerte
dans une initiative d’accueil n’est pas occupée, le remboursement
s’élève à un maximum 60 % du montant précité en vue d’indemniser les
frais fixées liés à l’organisation de cette place d’accueil.

§ 2. A condition que le C.P.A.S. ait conclu une convention spécifique
avec l’Agence, le remboursement pour chaque demandeur d’asile
mineur isolé qui est hébergé dans une initiative d’accueil consiste, par
dérogation à ce qui est prévu à l’alinéa précédent, en un montant
forfaitaire de 33,37 EUR par jour et par place d’accueil occupée.
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