ADMINISTRATIEF CENTRUM
VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID
VAN DE RIJNVARENDEN

BESLUIT Nr. 1
Lijst van belangrijke
verstrekkingen

Het Administratief Centrum voor de sociale zekerheid van de rijnvarenden,
Gelet op artikel 72, eerste lid, sub a) van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van
rijnvarenden van 30 november 1979 op grond waarvan het Administratief Centrum belast is met het
behandelen van alle vraagstukken betreffende de toepassing van de bepalingen van vorenbedoeld
Verdrag of van zijn Administratieve Schikking,
Gelet op de artikelen 9, zevende lid en 44, zevende lid van de Administratieve Schikking voor de
toepassing van het Verdrag van 30 november 1979 betreffende de sociale zekerheid van
rijnvarenden,
Handelend overeenkomstig de bepalingen van artikel 72, tweede lid, sub b) van het Verdrag
betreffende de sociale zekerheid van rijnvarenden,
Besluit:
1.

De verstrekkingen aïs bedoeld in de artikelen 9, zesde lid en 44, zesde lid van de
Administratieve Schikking voor de toepassing van het Verdrag betreffende de sociale
zekerheid van rijnvarenden, zijn de verstrekkingen waarin wordt voorzien door de wetgeving
van de woon- of verblijfplaats en waarvan de toekenning afhankelijk is van de voorafgaande
goedkeuring van het orgaan dat deze wetgeving toepast.

2.

Voor de toepassing van de artikelen 9, zesde lid, eerste zin en 44, zesde lid, eerste zin van de
Administratieve Schikking voor de toepassing van het Verdrag betreffende de sociale
zekerheid van rijnvarenden stelt het orgaan van de woon- of verblijfplaats, dat een
voorafgaande goedkeuring voor de toekenning van een verstrekking verleent, het bevoegde
orgaan van zijn beslissing in kennis (met name door middel van formulier R 114) wanneer :

2.1

de prestatie voorkomt in onderstaande lijst:
a) prothesen en orthopedische of steungevende apparaten met inbegrip van orthopedische
korsetten van verstevigd materiaal, alsmede allé hulpstukken, onderdelen en
benodigdheden ;
b) orthopedisch schoeisel en corrigerend schoeisel (niet orthopedisch);
c) kaak- en gelaatsprothesen, pruiken ;
d) kunstogen, contactlenzen, vergrotingsbrillen en telescoopbrillen ;
e) gehoorapparaten, in het bijzonder akoestische en fonetische apparaten ;
f) tandprothesen (vaste en losse) en mondholte-obturatieprothesen ;
g) invalidewagens (met handbediening of motoraandrijving), rolstoelen en andere
mechanische verplaatsingsmiddelen, geleidehonden voor blinden ;
h) vernieuwing van de bij de voorgaande letters genoemde kunst- en hulpmiddelen ;
i) kuren ;
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j)

verzorging en medische behandeling :
- in een herstellingsoord, een sanatorium, een inrichting of een internaat voor
gehandicapten (blinden, doofstommen, geestelijk gehandicapten, enz.) of een
openluchtsanatorium,
- in een preventorium, waneer de duur van het verblijf naar het oordeel van de
behandelende geneesheer of, indien de wetgeving van het land waarin de betrokkene
zich bevindt, zulks in soortgelijke gevallen eist, naar het oordeel van de controlerende
geneesheer (raadgevend geneesheer) van het orgaan van de woon- of verblijfplaats,
meer dan 20 dagen zal bedragen of wanneer het verblijf, in. afwijking van het vooraf
door bovenbedoelde arts gegeven oordeel, langer dan 20 dagen duurt ;
k) maatregelen van functionele revalidatie of herscholing ;
l) iedere bijdrage tot dekking van een gedeelte van de kosten voortvloeiende uit de onder a)
tot en met k) vermelde verstrekkingen :
en
2.2

de waarschijnlijke of werkelijke kosten van de verstrekking het hierna genoemde vaste bedrag
overschrijden :
a).
b)
c)
d)
e)
f)
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20 000 Bfr. voor het orgaan van de woon- of verblijfplaats in België,
1 000 DM voor het orgaan .van de woon- of verblijfplaats in Duitsland,
2 900 Ffr. voor het orgaan van de woon- of verblijfplaats in Frankrijk,
20 000 Lfr. voor het orgaan van de woon- of verblijfplaats in Luxemburg,
1 1000 Hfs. voor het orgaan van de woon- of verblijfplaats in Nederland,
800 Zfr. voor het orgaan van de woon- of verblijfplaats in Zwitserland.

In afwijking van het bepaalde in punt 2 behoeft in de volgende gevallen geen kennisgeving aan
het bevoegde orgaan te worden gedaan:
a) bij toepassing van artikel 16, eerste lid, sub c) en van artikel 40, eerste lid, sub c) van het
Verdrag betreffende, de sociale zekerheid van rijnvarenden ;
b) bij vergoeding op basis van vaste bedragen ;
c) wanneer wederzijds van de vergoeding van uitgaven is afgezien.

4

Onmiskenbare spoedgevallen aïs bedoeld in de artikelen 9, zesde lid en 44, zesde lid van de
Administratieve Schikking zijn die gevallen waarin de verlening van één der in punt 1 van dit
besluit bedoelde verstrekkingen niet kan worden uitgesteld zonder het leven of de gezondheid
van de betrokkene in gevaar te brengen. Wanneer één der kunst- of hulpmiddelen aïs bedoeld
onder a) tot en met g) van punt 2.1 van het onderhavige besluit door een ongeval is gebroken
of beschadigd, is het voor de vaststelling van de onmiskenbare spoed voldoende de noodzaak
van de vernieuwing van het betrokken kunst- of hulpmiddel aan te tonen.

5.

De bepalingen van de punten 1 tot en met 4 van dit besluit zijn van toepassing op de gevallen
aïs bedoeld in de artikelen 16 tot en met 18, 20 tot en met 22, 40 tot en met 42 van het
Verdrag betreffende de sociale zekerheid van rijnvarenden, alsmede in de artikelen 9 tot en
met 12, 14, 15, 17, 19 tot en met 22, 44 tot en met 46, 48 en 50 van de Administratieve
Schikking voor de toepassing van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van
rijnvarenden.

6.

Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum aïs de Administratieve Schikking voor de
toepassing van het Verdrag betreffende sociale zekerheid van rijnvarenden van 30 november
1979.
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