
§ 2. De kennisgeving kan per brief of per e-mail geschieden.
Artikel 53bis van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op deze
kennisgeving.

Art. 2. De minister bevoegd voor economie en de minister bevoegd
voor mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 februari 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
K. PEETERS

De Minister van Mobiliteit,
Mevr. J. GALANT

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2016/11139]
Raad van State. — Koninklijk besluit van 10 april 2014 tot vaststel-

ling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de
praktische modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aan-
vragen tot prijsverhoging, prijskennisgevingen en (prijs)meldin-
gen van geneesmiddelen, met geneesmiddelen gelijkgestelde voor-
werpen, apparaten en substanties, en grondstoffen, als bedoeld in
boek V van het Wetboek van economisch recht. — Nietigverklaring

Bij arrest 233.920 van 25 februari 2016 heeft de Raad van State,
afdeling bestuursrechtspraak, de volgende bepalingen van het konink-
lijk besluit van 10 april 2014 tot vaststelling van de ontvankelijkheids-
voorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten voor aanvra-
gen tot pri jsvaststell ing, aanvragen tot pri jsverhoging,
prijskennisgevingen en (prijs)meldingen van geneesmiddelen, met
geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties,
en grondstoffen, als bedoeld in boek V van het Wetboek van econo-
misch recht, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2014,
nietig verklaard:

- artikel 2
- artikel 3, § 2, 6°
- artikel 4, § 2, 5°
- artikel 10
- artikel 11, § 2, 6°
- artikel 12, § 2, 7°
- bijlage I.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2016/35393]
26 FEBRUARI 2016. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 4 en 5 van het besluit van de

Vlaamse Regering van 24 mei 2013 tot vaststelling van aanvullende normen waaraan de zorgprogramma’s
cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te worden

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, artikel 28, § 1, eerste lid;
Gelet op het decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn,

Volksgezondheid en Gezin, artikel 29;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 tot vaststelling van aanvullende normen waaraan

de zorgprogramma’s cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te worden;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 juli 2015;

§ 2. La déclaration peut se faire par lettre ou par courriel.
L’article 53bis du Code Judiciaire s’applique à cette déclaration.

Art. 2. Le ministre qui a l’économie dans ses attributions et le
ministre qui a la mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie,
K. PEETERS

La Ministre de la Mobilité,
Mme J. GALANT

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2016/11139]
Conseil d’Etat . — Arrêté royal du 10 avril 2014 fixant les conditions

de recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes
de fixation de prix, des demandes de hausse de prix, des notifica-
tions de prix et des communications (de prix) des médicaments, des
objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, et des
matières premières, tels que visés dans le livre V du Code de droit
économique. — Annulation

Par arrêt 233.960 du 25 février 2016, le Conseil d’Etat, section du
contentieux administratif, a annulé les dispositions suivantes de l’arrêté
royal du 10 avril 2014 fixant les conditions de recevabilité, les délais et
les modalités pratiques des demandes de fixation de prix, des
demandes de hausse de prix, des notifications de prix et des commu-
nications (de prix) des médicaments, des objets, appareils et substances
assimilés à des médicaments, et des matières premières, tels que visés
dans le livre V du Code de droit économique, publié au Moniteur belge
du 1er juillet 2014 :

- l’article 2
- l’article 3, § 2, 6°
- l’article 4, § 2, 5°
- l’article 10
- l’article 11, § 2, 6°
- l’article 12, § 2, 7°
- l’annexe I.
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Gelet op het verslag van de algemene vergadering van het Rekenhof, uitgebracht op 28 oktober 2015;
Gelet op het advies 58.568/3 van de Raad van State, gegeven op 30 december 2015, met toepassing van artikel 84,

§ 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad Van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 tot vaststelling van aanvullende
normen waaraan de zorgprogramma’s cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te worden, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° voor punt 1°, dat punt 1°/1 wordt, wordt een nieuw punt 1° ingevoegd, dat luidt als volgt:

“1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap Zorg en Gezondheid, opgericht bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Zorg en
Gezondheid”;”;

2° er wordt een punt 4°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“4°/1 kwaliteitshandboek: het multidisciplinaire cardiologische kwaliteitshandboek, vermeld in artikel 20 van het
koninklijk besluit van 15 juli 2004;”.

Art. 2. Artikel 4 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 tot vaststelling van aanvullende
normen waaraan de zorgprogramma’s cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te worden, worden vervangen
door wat volgt:

“Art. 4. Het agentschap en het algemeen ziekenhuis publiceren een selectie van gegevens die verkregen zijn op
basis van de registraties, voorgeschreven door artikel 22/1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 en vermeld in
artikel 3 van dit besluit.

De minister kan nadere regels voor de selectie van de gegevens en nadere regels voor de publicatie bepalen.

Art. 5. Het algemeen ziekenhuis dat een erkenning voor het zorgprogramma cardiale pathologie B heeft, of, in
voorkomend geval, de coördinerend geneesheer-dienstoverste, vermeld in artikel 24, § 3, 1°, van het koninklijk besluit
van 15 juli 2004, bezorgt een kopie van het kwaliteitshandboek aan het agentschap.”.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 februari 2016

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
Jo VANDEURZEN

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2016/35393]
26 FEVRIER 2016. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 4 et 5 de l’arrêté du Gouvernement

flamand du 24 mai 2013 fixant les normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie
cardiaque B doivent répondre pour être agréés

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’article 20, modifié par la loi spéciale du
16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l’administration, l’article 28, § 1er, alinéa 1er ;
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé

publique et Famille, l’article 29 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les

programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés ;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 9 juillet 2015 ;
Vu le rapport de l’assemblée générale de la Cour des Comptes, fait le 28 octobre 2015 ;
Vu l’avis 58.568/3 du Conseil d’État, donné le 30 décembre 2015, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°,

des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires
auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés, sont apportées les
modifications suivantes :

1° avant le point 1°, qui devient le point 1°/1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit :

« 1° agence : l’agence autonomisée interne « Agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence Soins et Santé), établie par
l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée interne « Zorg en
Gezondheid » ;

2° il est inséré un point 4°/1, rédigé comme suit :

« 4°/1 manuel de qualité : le manuel de qualité cardiologique multidisciplinaire, visé à l’article 20 de l’arrêté royal
du 15 juillet 2004 ; ».
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Art. 2. Les articles 4 et 5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires
auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés, sont remplacés par ce
qui suit :

« Art. 4. L’agence et l’hôpital général publient une sélection de données obtenues sur la base des enregistrements,
prescrits par l’article 22/1 de l’arrêté royal du 15 juillet 2004 et visés à l’article 3 du présent arrêté.

Le Ministre peut fixer les modalités de sélection des données et les modalités de publication.

Art. 5. L’hôpital général ayant un agrément pour le programme de soins pathologie cardiaque B ou, le cas échéant,
le médecin-chef de service coordinateur, visé à l’article 24, § 3, 1°, de l’arrêté royal du 15 juillet 2004, transmet une copie
du manuel de qualité à l’agence. ».

Art. 3. Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 février 2016

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Geert BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
Jo VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2016/35400]
26 FEBRUARI 2016. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving

betreffende de woonzorgvoorzieningen

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van
18 november 2011, en vijfde lid, artikel 58, § 1, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2013, en tweede lid,
artikel 60, 61 en 70;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor
logistieke hulp en aanvullende thuiszorg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzie-
ningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoor-
waarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 november 1999 inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg;
Gelet op het ministerieel besluit van 22 maart 2002 inzake kwaliteitszorg in lokale dienstencentra, in de regionale

dienstencentra en in de diensten voor oppashulp;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015 en op 17 november 2015;
Gelet op advies 58.635/3 van de Raad van State, gegeven op 18 januari 2016, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor
woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Artikel 1. Aan artikel 34/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures
voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, ingevoegd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 25 april 2014, worden een tweede en een derde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

“De overdracht van een erkenning is alleen mogelijk op voorwaarde dat de dienst de intentie om zijn erkenning
over te dragen, bekendmaakt aan alle erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die hulp- en
dienstverlening aanbieden in een van de gemeenten van het werkgebied van die dienst. Na het bekendmaken van die
intentie krijgen geïnteresseerde diensten minstens een maand de tijd om daarover in overleg te gaan met de dienst. De
dienst bezorgt vervolgens zijn gemotiveerde beslissing tot overdracht van de erkenning aan alle diensten die interesse
betoonden. De overdracht van de erkenning van een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg mag niet
gekoppeld worden aan de overdracht van de erkenning van een woonzorgcentrum of een centrum voor kortverblijf.

Het vorige lid is niet van toepassing als de initiatiefnemer van de dienst die zijn erkenning wil overdragen, lid is
van de rechtspersoon waaraan de erkenning wordt overgedragen en vertegenwoordigd is in het bestuur van die
rechtspersoon.”.

Art. 2. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden
een artikel 34/2 tot en met 34/7 ingevoegd, die luiden als volgt:

“Art. 34/2. De erkenning van een dienst voor oppashulp die erkend is met toepassing van hoofdstuk II en aan alle
erkenningsvoorwaarden voldoet, kan samen met het aantal subsidiabele uren vrijwilligersoppas dat aan die dienst is
toegewezen, op 1 januari worden overgedragen als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

1° voor 1 september van het voorgaande jaar wordt een afschrift van de overeenkomst tot overdracht van de dienst
aan het agentschap bezorgd;

2° na de overdracht blijft de continuïteit verzekerd van de hulp- en dienstverlening die door de overgedragen
dienst werd verstrekt. De wijze waarop de continuïteit van de hulp- en dienstverlening wordt verzekerd, wordt
aangetoond aan de hand van een personeelsplan en een opvolgingsplan voor de gebruikers van de dienst waarvan de
erkenning wordt overgedragen;
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