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Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 17 janvier 2003,
soumettant à une autorisation préalable l’importation, l’exportation et
le transit des marchandises originaires, en provenance ou à destination
de l’Iraq.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
du Commerce extérieur et de la Coopération internationale,
L. MICHEL
Le Ministre de l’Economie,
Ch. PICQUE
Le Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van
17 januari 2003, waarbij de in-, uit- en doorvoer van goederen van
oorsprong of van herkomst uit of met bestemming Irak, aan een
voorafgaande machtiging onderworpen wordt.
De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking,
L. MICHEL
De Minister van Economie,
Ch. PICQUE
De Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken,
Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

*
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT
F. 2003 — 806
[C − 2003/22165]

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
N. 2003 — 806
[C − 2003/22165]

10 FEVRIER 2003. — Règlement modifiant l’arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière
d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités

10 FEBRUARI 2003. — Verordening tot wijziging van het koninklijk
besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen

Le Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national
d’assurance maladie-invalidité,

Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van
het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 22, 11°;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 22, 11°;

Vu l’arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des
prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende
verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Vu la proposition du Conseil technique médical, formulée le
19 mars 2002;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad,
geformuleerd op 19 maart 2002;

Après en avoir délibéré au cours de ses réunions des 13 janvier et
10 février 2003,

Na daarover te hebben beraadslaagd in zijn vergaderingen van
13 januari en 10 februari 2003;

Arrête :

Besluit :

Article 1er. Le chapitre VIIoctavo de l’arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière
d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités est complété par
, rédigé comme suit :
un Art. 9
undecies bis

« Art. 9

Artikel 1. Het hoofdstuk VIIoctavo van het koninklijk besluit van
24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor,
ging en uitkeringen, wordt aangevuld met een Art. 9
luidend als volgt :
undecies

« Art. 9

undecies bis.

De la participation à la consultation oncologique multidisciplinaire.

bis

undecies bis.

Deelname aan het multidisciplinair oncologisch consult.

Toute consultation oncologique multidisciplinaire facturée, soit la
prestation 350372 – 350383 visée à l’article 11, § 1er, de l’annexe à l’arrêté
royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations
de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, implique l’établissement d’un formulaire standardisé pour l’enregistrement uniformisé de l’affection oncologique.

Elk aangerekend multidisciplinair oncologisch consult, zijnde de
verstrekking 350372 – 350383 die in artikel 11, § 1, van de bijlage bij het
koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, impliceert
het opmaken van een standaardformulier voor de geuniformiseerde
registratie van de oncologisch aandoening.

Ce document dénommé « Formulaire d’enregistrement registre du
cancer » est conforme au formulaire repris à l’annexe 93 du présent
règlement.

Dit document met als titel « Kankerregistratieformulier » is conform
aan het model dat als bijlage 93 bij deze verordening gaat.

Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2003.

Art. 2. Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2003.

Bruxelles, le 10 février 2003.

Brussel, 10 februari 2003.

Le Fonctionnaire Dirigeant,
F. PRAET

Le Président,
D. SAUER.

De Leidend Ambtenaar,
F. PRAET

De Voorzitter,
D. SAUER.
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