
MINISTERIE VAN VERKEER
EN INFRASTRUCTUUR

[C − 2001/14258]N. 2002 — 679
29 NOVEMBER 2001. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 22 maart 2000 houdende uitgifte van
speciale postwaarden in de loop van het jaar 2001

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991, betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1997, houdende
goedkeuring van het tweede beheerscontract van De Post, inzonder-
heid op artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2000, houdende
goedkeuring van de eerste wijziging van het tweede beheerscontract
gesloten tussen De Post en de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 2000, houdende uitgifte
van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie en
Overheidsbedrijven en Participaties,

Besluit :

Artikel 1. Een artikel 22bis luidend als volgt, wordt opgenomen in
het koninklijk besluit van 22 maart 2000, houdende uitgifte van speciale
postwaarden in de loop van het jaar 2001 :

Art. 22bis. Er worden, gemeenschappelijk met de Democratische
Republiek Congo, een speciale postzegel en een speciaal blaadje
uitgegeven.

De frankeerwaarde van deze zegel en van dit blaadje is vastgesteld
als volgt :

— een zegel met het tarief voor een genormaliserde brief voor het
binnenland.

— een blaadje met het tarief voor een genormaliseerde prioritaire
zending voor het buitenland (zone C).

Art. 2. Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven
en Participaties is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 november 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Telecommunicatie
en Overheidsbedrijven en Participaties,

R. DAEMS

*

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[C − 2002/22046]N. 2002 — 680
7 JANUARI 2002. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van
bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de
geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonder-
heid op artikel 35ter, ingevoegd bij de wet van 19 december 1990 en
gewijzigd bij de wet van 6 april 1995;

MINISTERE DES COMMUNICATIONS
ET DE L’INFRASTRUCTURE

[C − 2001/14258]F. 2002 — 679
29 NOVEMBRE 2001. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

22 mars 2000 portant émission de valeurs postales spéciales au
cours de l’année 2001

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991, portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques;

Vu l’arrêté royal du 18 janvier 1997, portant approbation du
deuxième contrat de gestion de La Poste, notamment l’article 4;

Vu l’arrêté royal du 16 mars 2000, portant approbation du premier
avenant au deuxième contrat de gestion conclu entre La Poste et l’Etat;

Vu l’arrêté royal du 22 mars 2000, portant émission de valeurs
postales spéciales au cours de l’année 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des
Entreprises et Participations publiques,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Un article 22bis rédigé comme suit, est inséré dans
l’arrêté royal du 22 mars 2000, portant émission de valeurs postales
spéciales au cours de l’année 2001 :

Art. 22bis. Il est émis en commun avec la République démocratique
du Congo un timbre-poste spécial et un feuillet spécial.

Les valeurs d’affranchissement de ceux-ci sont établies comme suit :

— un timbre correspondra au tarif d’une lettre normalisée en service
intérieur.

— un feuillet correspondra au tarif d’un envoi prioritaire en service
international (zone C).

Art. 2. Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et
Participations publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications
et des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT

[C − 2002/22046]F. 2002 — 680
7 JANVIER 2002. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 25 novem-

bre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers
réservés aux praticiens de l’art médical, en ce compris l’art dentaire

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des
professions des soins de santé, notamment l’article 35ter, inséré par la
loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 6 avril 1995;
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Gelet op het advies 32.152/3 van de Raad van State, gegeven op
24 september 2001 ;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de
beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde,
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1993, 8 novem-
ber 1995 en 12 maart 1997, wordt aangevuld als volgt :

meer bepaald in de volwassenpsychiatrie;

meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 2bis ingevoegd dat luidt
als volgt :

« Art. 2bis. De lijst van de bijzondere beroepstitels bedoeld in artikel 1
die tegelijk met een van de bijzondere beroepstitels bedoeld in artikel 2
kunnen worden verworven wordt vastgelegd als volgt :

geneesheer-specialist in de psychiatrie, meer bepaald in de volwas-
senpsychiatrie;

geneesheer-specialist in de psychiatrie, meer bepaald in de kinder-
en jeugdpsychiatrie. »

Art. 3. Onze Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegd-
heid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 januari 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. AELVOET

c

[C − 2002/22022]N. 2002 — 681
3 JANUARI 2002. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de

criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de
psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie en van
geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de
kinder- en jeugdpsychiatrie

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu,

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonder-
heid op artikel 35sexies, ingevoegd bij de wet van 19 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van
de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 22 juni 1993, 8 november 1995, 12 maart 1997
en 11 april 1999;

Gelet op het advies van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten
en van huisartsen gegeven op 23 maart 2001;

Gelet op het advies 31.774/3 van de Raad van State, gegeven op
24 september 2001,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Erkenningscriteria van geneesheren-specialisten in de

psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie en van geneesheren-
specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Artikel 1. Wie wenst erkend te worden als geneesheer-specialist in
de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie of als
geneesheer-specialist in de psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en
jeugdpsychiatrie, dient :

1° aan de algemene criteria voor de opleiding en de erkenning van
geneesheren-specialisten te voldoen;

2° een opleiding te volgen waarvan de duur overeenstemt met een
voltijdse opleiding van ten minste vijf jaar;

3° een opleiding in de psychiatrie te volgen die de theoretische en
klinische studie van de verschillende disciplines in de psychiatrie
bevat, namelijk :

a) de klinische psychologie en de algemene psychopathologie;

Vu l’avis 32.152/3 du Conseil d’Etat, donné le 24 septembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux
praticiens de l’art médical, en ce compris l’art dentaire, modifié par les
arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995 et 12 mars 1997, est
complété comme suit :

particulièrement en psychiatrie de l’adulte;

particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile.

Art. 2. Dans le même arrêté, est inséré un article 2bis rédigé comme
suit :

« Art. 2bis. La liste des titres professionnels particuliers visés à
l’article 1er pouvant être acquis simultanément à un des titres profes-
sionnels particuliers visés à l’article 2 est fixée comme suit :

médecin spécialiste en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de
l’adulte;

médecin spécialiste en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie
infanto-juvénile. »

Art. 3. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET

[C − 2002/22022]F. 2002 — 681
3 JANVIER 2002. — Arrêté ministériel fixant les critères d’agrément

des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en
psychiatrie de l’adulte et des médecins spécialistes en psychiatrie,
particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé
publique et de l’Environnement,

Vu l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des
professions des soins de santé et notamment l’article 35sexies inséré par
la loi du 19 décembre 1990;

Vu l’arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l’art médical, en
ce compris l’art dentaire, modifié par les arrêtés royaux du 22 juin 1993,
8 novembre 1995, 12 mars 1997 et 11 avril 1999;

Vu l’avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des
médecins généralistes donné le 23 mars 2001;

Vu l’avis 31.774/3 du Conseil d’Etat, donné le 24 septembre 2001,

Arrête :
CHAPITRE Ier. — Critères d’agrément des médecins spécialistes en psychia-

trie, particulièrement en psychiatrie de l’adulte et des médecins spécialistes
en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile

Article 1er. Quiconque souhaite être agréé comme médecin spécia-
liste en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l’adulte ou
comme médecin spécialiste en psychiatrie, particulièrement en psychia-
trie infanto-juvénile doit :

1° satisfaire aux critères généraux de formation et d’agrément des
médecins spécialistes;

2° suivre une formation qui a une durée équivalente à une formation
à temps plein d’au moins 5 ans;

3° suivre une formation en psychiatrie qui comprend l’étude
théorique et clinique des diverses disciplines de la psychiatrie, à savoir :

a) la psychologie clinique et la psychopathologie générale;
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