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Hoort bij Ministerraad van 23 juli 2021

Aanpassingen van bepalingen betreﬀende de kosten van farmaceutische specialiteiten
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van
Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake aanpassingen
van bepalingen betreﬀende de kosten van farmaceutische specialiteiten, in het kader van
besparingsmaatregelen.
Het ontwerp van koninklijk besluit betreft het uitvoeringsbesluit in het kader van de programmawet. Het
bevat de volgende aanpassingen, die in werking treden op 1 september 2021:
de uitbreiding van complexe werkzame bestanddelen
de uitzondering op de regularisatie voor de uitdieping van de referentieterugbetaling voor niet
categorie A geneesmiddelen
vervanging van de vrijstelling van de toepassing van de maatregel 'oude geneesmiddelen' voor
bepaalde vergoedingsgroepen en hoofdstuk III door een uitzondering 'Europese prijzen'

De aanpassingen kaderen in een aantal bijkomende besparingsmaatregelen die de regering heeft voorzien
in het kader van de begroting 2021.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

Gepubliceerd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister - algemene directie Externe Communicatie

2/2

Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van
Economie en Werk
Hertogstraat 61
1000 Brussel
België
+32 2 207 16 00
https://dermagne.belgium.be
contact@dermagne.fed.be

Laurens Teerlinck
Woordvoerder (NL)
+32 484 68 12 59

laurens.teerlinck@dermagne.fed.be
Nicolas Gillard
Woordvoerder (FR)
+32 476 20 37 84

nicolas.gillard@dermagne.fed.be

Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Wetstraat 23
1000 Brussel
België
https://vandenbroucke.belgium.be
info@vandenbroucke.fed.be

Arne Brinckman
Woordvoerder (NL)
+32 476 28 83 13

arne.brinckman@vandenbroucke.fed.be
Jan Eyckmans
Woordvoerder (NL)
+32 495 25 47 24

jan.eyckmans@vandenbroucke.fed.be
France Dammel
Woordvoerster (FR)
+32 494 50 88 98

france.dammel@vandenbroucke.fed.be

© 2021 - news.belgium.be

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

