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BETREFT

Advies m.b.t. ontwerp-besluittot wijziging van het K.B. van 4 maart 1991,
houdendevas~telling van de nonnen waaraaneen ziekenhuisapotheek
moet
voldoen.

Mijnheer de Minister,

ln antwoord op uw geëerd schrijven dd. 9 augustusj.l., heb ik de eer U ter kennis te
brengen dat het sub hoofding voormeld ontwerp-besluitbehandeldwerd in zitting van de
Afdeling "Programmatieen Erkenning" dd. 8 september1994.
Dit met algemeenheidvan stemmengoedgekeurdontwerpbesluit, werd op 13 oktober
1994 door het Bureaubekrachtigd.

Met de meesteacbting,
De Voorzitter,
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ONTWERP
KONINKRIJK

BELGIE

Ministerie van Volksgezondheiden
Leefmilieu

PROJET
ROYAUME DE BELGIQUE
Ministère de la Santé publique et de
l'Environnement

KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN
ARRÊTÉ ROY AL MODIFIANT LIA RRÊTÉ
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 MAART
ROYAL DU 4 MARS 1991 FIXANT LES NO1991 HOUDENDE V ASTSTELLING VAN DE
RMES AUXQUELLES UNE OFFICINE HOSNOR1\lŒN W AARAAN EEN ZIEKENHUISAPOPIT ALIÈRE DOIT SATISF AIRE POUR ÊTRE
THEEK MOET VOLDOEN OM TE WORDENERKEND.
AGRÉÉE.
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Albert II, Koning der Belgen,

Albert Il, Roi des Belges,

Aan allen die nu zijn en hiema wezen zullen,
Onze Groet.

A tous, présents et à venir,
Salut.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoërdineerd
op 7 augustus 1987, inzonderheid op de artikelen
9his, 68 et 69, 3°;

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août
1987, notamment les articles 9bis, 68 et 69, 3°;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 1991
houdende vaststelling van de normen waaraan een
ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden

Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes
auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire
pour être agréée;

erkend;
Gelet op Rjcht]ijn 85/432/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschap van 16 septernber ]985
inzake de coordinatie van de wette]ijke en bestuursrechtelijke bepalingen betrefTende bepaalde werkzaarnheden op farrnaceutisch gebied;

Vu la Directive 85/432/CEE du Conseil de la
Communauté européenne du 16 septembre 1985
visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certaines activités du domaine de la pharmacie~

Gelet op Richtlijn 85/433ŒEG van de Raad van de
Europese Gemeenschap van 16 september 1985
inzake de onderJinge erkenning van de diploma's,
certificaten en andere titels op het terrein van de
farmacie. tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van
het recht van vestiging voor bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied, gewijzigd bij Richtlijn
85/584ŒEG van 20 december 1985;

Vu la Directive 85/433/CEE du Conseil de la
Communauté européenne du 16 septembre 1985
visant à la reconnaissancemutuelle des diplômes,
certificats et autrestitres en phannacie, et comportant des mesures destinées à faciliter J'exercice
effectif du droit d'établissement pour certaines
activités du domaine de la pharmacie modifiée par
la Directive 85/584/CEE du 20 décembre 1985;

Gel et op het advies van de Nationale Raad voor
Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Erkenning, va~

Vu l'avis du Conseil national des établissements
hospitaliers, Section d'agrément, du
,

Gelet op het advies van de Raad van State~

Vu l'avis du Conseil d'Etat~

Op de voordracht van Onze Ministers van Sociale
Zaken en van Volksgezondheid,

Sur la proposition de Nos Mirustres des Affaires
sociales et de la Santé publique,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Nous avonsarrêté et arrêtons

Artikel 1. Artikel 18 van het koninklijk besluit van
4 maart 1991 houdende vaststelling van de normen
waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om
te worden erkend, wordt ais volgt gewijzigd :
"De ziekenhuisapotheker-titularis, alsmede aile

apothekers verbonden san de ziekenhuisapotheek
moeten bouder zijn van een certificaat van ziekenhuisapotheker uitgereikt door een Belgische universiteit of in een ziekenhuisofficina of geneesmiddelendepot van een ziekenhuis werkzaam zijn sinds
12 juli 1986 en zich v66i 12 december 1986 kenbaar hebben gemaakt aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft of bouder
zijn van een certificaat, afgeleverd door de bevoegde
autoriteiten van de Lid-Staat van oorsprong of van
herkomst van de Europese Gemeenschapen waarin
bevestigd wordt dat de apothekergedurendetenminste 2 jaar de activiteiten van ziekenhuisapotheker
heeft uitgeoefend in die Lid-Staat.".
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Article 1er. L'article 18 de l'arrêté royal du 4 mars
1991 fixant les normes auxquelles une officine
hospitalière doit satisfaire pour être agréée, est
modifié comme suit:
"Le pharmacien hospitalier-titulaire ainsi que tous
les pharmaciens liés à l'officine hospitalière,
doivent être porteurs d'un certificat de pharmacien
hospitalier, délivré par une université belge, ou
être occupés dans une officine hospitalière ou un
dépôt de médicaments d'un hôpital depuis le 12
juillet 1986 et s'être fait connaître avant le 12
décembre 1986 au Ministre qui a la Santépublique
dans sesattributions ou être porteurs d'un certificat
délivré par les autorités compétentes de l'Etat
membre d'origine ou de provenancede la Communauté européenneet confirmant que le pharmacien
a exercé pendant au moins deux années les activités de pharmacien hospitalier dans cet Etat membre.".

&..-2.. Onze Ministers van Sociale Zaken en van
Volksgezondheid zijn belast met de uitvoering vandit besluit.
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Nos MinistresdesAffaires socialeset de la
Santépubliquesontchargésde l'exécutionduprésent arrêté.

Gegeven te

Donné à

Van Koningswege

Par le Roi

De Minister van SocialeZaken,

Le Ministre desAffaires sociales,

Magda DE GALAN.

De Minister van Volksgezondheid,

Le Ministre de la Santé publique,

JacquesSANTKIN.

