
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid , van de wetten op de Raad van

State, gecoörd ineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en beslu iten Wij :

Artikel 1. In artikel 3, § 1, A, I, van de bijlage bij het koninklijk
beslu it van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van
de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en u itkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 3 oktober 2018 worden in de omschrijving van de
verstrekking 145574-145585 de woorden ″of van anthrax″opgeheven.

Art. 2. In artikel 14, a), van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij
het koninklijk beslu it van 25 september 2016, wordt de verstrek-
king 220216-220220 opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treed t in werking op de eerste dag van de tweede
maand na d ie waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 januari 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ,
M. DE BLOCK

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2019/ 10524]

15 JANUARI 2019. — Koninklijk beslu it tot wijziging van het
koninklijk beslu it van 2 ju li 2009 tot vaststelling van de lijst van de
paramedische beroepen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen d ie nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg-
beroepen, gecoörd ineerd op 10 mei 2015, artikel 70;

Gelet op het koninklijk beslu it van 2 juli 2009 tot vaststelling van de
lijst van de paramedische beroepen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
29 augustus 2018;

Gelet op advies nr. 64.409/ 2 van de Raad van State, gegeven op
7 november 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid , 2°, van
de wetten op de Raad van State, gecoörd ineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid ,

Hebben Wij besloten en beslu iten Wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk beslu it van 2 ju li 2009 tot
vaststelling van de lijst van de paramed ische beroepen, gewijzigd bij
het koninklijk beslu it van 20 februari 2017, wordt de bepaling onder 6°
vervangen als volgt:

“6° med ische laboratoriumtechnologie;”.

Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 januari 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid ,
M. DE BLOCK

Consid érant l’absence de communication de l’avis dans ce d élai;
Vu l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois su r le Conseil d’Etat, coordonnées

le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 3, § 1er, A, I, de l’annexe à l’arrêté royal du
14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé
en matière d’assu rance obligatoire soins de santé et indemnités, mod ifié
en dernier lieu par l’arrêté royal du 3 octobre 2018, dans le libellé de la
prestation 145574-145585, les mots ″ou d’anthrax″ sont abrogés.

Art. 2. A l’article 14, a), d e la même annexe, mod ifié en dernier lieu
par l’arrêté royal du 25 septembre 2016, la prestation 220216-220220 est
abrogée.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jou r du
deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le m inistre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est
chargé de l’exécu tion du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2019/ 10524]

15 JANVIER 2019. — Arrêté royal modifian t l’arrêté royal
du 2 ju illet 2009 étab lissan t la liste des p rofessions param éd icales

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, p résents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l’exercice des p rofessions des soins de santé,
coordonnée le 10 mai 2015, l’article 70;

Vu l’arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des p rofessions
paraméd icales;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 29 aoû t 2018;

Vu l’avis n° 64.409/ 2 du Conseil d’Etat, donné le 7 novembre 2018, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté royal du 2 ju illet 2009
établissant la liste des professions param éd icales, modifié par l’arrêté
royal du 20 février 2017, le 6° est remplacé par ce qui su it :

« 6° technologie de laboratoire méd ical; ».

Art. 2. Le ministre qu i a la Santé publique dans ses attributions est
chargé de l’exécu tion du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 janvier 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK
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