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Artikel 1. Onder voorbehoud van de in dit besluit omschreven aanpassingen, worden de
bepalingen van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen uitgebreid tot de gesloten
psychiatrische inrichtingen, toegelaten krachtens de wet van 18 juni 1850 op de behandeling
van de krankzinnigen, gewijzigd door de wet van 28 december 1873, of ingericht ter uitvoering
van artikel 6 van deze wet.
Art. 2. Bij wijze van overgangsmaatregel genieten de in artikel één bepaalde inrichtingen een
voorlopige erkenning als gesloten psychiatrische diensten.
Deze erkenning blijft geldig tot wanneer beslist is geworden over de erkenningsaanvraag,
waarvan sprake in artikel 3 van de wet van 23 december 1963 en die moet worden ingediend
binnen drie maand volgend op de inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot bepaling van
de normen toepasselijk op de diensten die de zieken, thans ondergebracht in de gesloten
psychiatrische inrichtingen, zullen ten laste nemen.
Art. 3. § 1. Bij wijze van overgangsmaatregel en tot 31 december 1973, wordt als normale
prijs van de verpleegdag in de in artikel één bepaalde inrichtingen beschouwd, het
terugbetalingsbedrag dat op de datum van inwerkingtreding van dit besluit toegepast wordt
door de verzekeringsinstellingen in het raam van de wetgeving op de ziekte- en
invaliditeitsverzekering, verhoogd met een forfaitair bedrag van 40 fr.
§ 2. Voor de diensten die de zieken thans ondergebracht in de in artikel 1 bepaalde
inrichtingen, zullen ten laste nemen, kan door Ons worden afgeweken van de bepalingen van
artikel 5, § 2, tweede lid, van de wet van 23 december 1963 wat betreft de farmaceutische
specialiteiten en de honoraria van de geneesheren en van de paramedische practici.
Art. 4. Het koninklijk besluit van 3 maart 1965 betreffende de Staatstussenkomst inzake
toelagen aan de ondergeschikte besturen, aan instellingen van openbaar nut en aan
verenigingen zonder winstoogmerk voor het bouwen, vergroten, verbouwen van gesloten
psychiatrische inrichtingen of diensten, voor het uitvoeren van grove herstellingswerken aan
deze inrichtingen of diensten, alsmede voor hun uitrusting en eerste meubilering, blijft van
toepassing tot, voor de diensten die de zieken, thans ondergebracht in de in artikel 1 bepaalde
inrichtingen, ten laste zullen nemen, criteria van een nationaal ziekenhuisprogramma als
bedoeld in artikel 6 van de wet van 23 december 1963 worden vastgesteld.
Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1972.
Art. 6. Onze Minister van Volksgezondheid en van het Gezin is belast met de uitvoering van
dit besluit.

