
12. Prof. Dr. G. Verdonk;
13. Prof. Dr. C; Hooft;
14. Dr. Roland De Ruyck;
15. Dr. Karel Verleysen;
16. Sidmar;
17. Prof. Dr. M. Verstraete;
18. De Schaepdryver-Caenepeel;
19. Geschiedenis van de geneeskunde.

II. Eigen Vermogen :
A. Belegd gedeelte;
B. Beschikbaar gedeelte.

Art. 2. Wordt eveneens goedgekeurd de begroting van het patrimonium voor het begrotingsjaar 1999, die als
bijlage II is toegevoegd.

[99/35990]
Commissie Zorgstrategie van de Algemene Ziekenhuizen

Aanduiding van interne leden en goedkeuring van de lijst van externe leden

Een besluit van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid van 6 juli 1999 dat in werking
treedt op 1 juni 1999 bepaalt :

In artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 houdende aanduiding van de interne leden van de
Commissie Zorgstrategie voor de algemene ziekenhuizen en tot goedkeuring van de lijst van externe leden van de
Commissie Zorgstrategie van de algemene ziekenhuizen wordt 3° vervangen als volgt :

« 3° Bij elke vergadering van de Commissie Zorgstrategie wordt een lid gekozen uit onderstaande lijst van
deskundigen in gezondheidsaangelegenheden. De procedure om dit lid aan te wijzen wordt bepaald in het
huishoudelijk reglement van de Commissie.

1° de heer Peter Van Kersschaever;
2° Mevr. Rosette Van Overvelt;
3° de heer Herman Roelants;
4° de heer Bert De Bakker;
5° Mevr. Christel Kuppens;
6° de heer Bart Van Daele;
7° Mevr. Hilde Servotte;
8° Mevr. Lucia Goubert;
9° Mevr. Rita Lagae;
10° de heer Frank Lippens;
11° de heer Patrick Waterbley;
12° Mevr. Hilde Heussen;
13° de heer Johny Iven;
14° de heer Luc Devriendt. »
De mogelijkheid bestaat om binnen de zestig dagen na de betekening of bekendmaking van onderhavig besluit een

verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging en/of een verzoek tot nietigverklaring van dit besluit in te dienen bij
de Raad van State. Deze beroepen moeten alsdan ineleid worden door een gedagtekend verzoekschrift dat door de
beroeper of door een advocaat ondertekend moet zijn. De verzoekschriften moeten bij ter post aangetekende brieven
verstuurd worden aan de heer Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

[C − 99/35993]
Vaststelling van de vergoeding van de controleartsen

Een ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid van 11 juni 1999
en dat in werking treedt op 1 juni 1999 bepaalt :

Artikel 1. De erkende geneesheren die door de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, worden
aangeduid voor het uitvoeren van dopingcontroles ontvangen ten laste van de begroting van de Vlaamse
Gemeenschap, een vergoeding van 5.000,-BEF. per vacatie.

Art. 2. De geneesheren, waarvan sprake in artikel 1, ontvangen ten laste van de begroting van de Vlaamse
Gemeenschap, een kilometervergoeding van 8,16,-frank per km, overeenkomstig artikel 1 van het ministerieel besluit
van 12 december 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake
reiskosten.

Art. 3. De vergoeding, vermeld in artikel 1, kan jaarlijks worden verhoogd volgens volgende procedure :

gezondheidsindex jaar × (op 1 januari)
gezondheidsindex jaar x-1 (op januari)

Art. 4. Het ministerieel besluit van 9 april 1993 houdende vaststelling van de vergoeding van de controleartsen,
wordt opgeheven.
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