
[C − 2002/22207]N. 2002 — 1029 (2002 — 641)
21 DECEMBER 2001. — Ministerieel besluit tot wijziging van het

ministerieel besluit van 4 februari 1999 tot vaststelling van de
tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdag-
prijs van een opneming in de dienst van het militair hospitaal te
Brussel die speciaal is uitgerust voor de behandeling met zuurstof-
therapie in hyperbare drukkamer. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2002, blz. 6264, aan het
artikel 1, de tabel door de volgende tabel wordt vervangen :

Art. 1 Art. 1er

eerste lid 27 456 683,89 EUR alinéa 1er

6 603 166,96 EUR

c

[C − 2002/22206]N. 2002 — 1030 (2002 — 835)
27 FEBRUARI 2002. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2002, tweede editie, op
pagina 8110, in artikel 6, E, wordt het nummer van de verstrek-
king 460773 door het nummer 461156 vervangen.

Op pagina 8111, in artikel 7, A, 2 en 7, B wordt het nummer van de
verstrekking 460773 - 460784 door het nummer 461156 - 461160
vervangen.

Op pagina 8112, in artikel 11, wordt het nummer van de verstrekking
460773 - 460784 door het nummer 461156 - 461160 vervangen.

*

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2001/01308]N. 2002 — 1031
21 DECEMBER 2001. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de

officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 juni 1999
betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding
van voetbalwedstrijden

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

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der
instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op arti-
kel 76, § 1, 1°, en § 3, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële Duitse vertaling van het koninklijk
besluit van 15 juni 1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebe-
leid naar aanleiding van voetbalwedstrijden, opgemaakt door de
Centrale dienst voor Duitse vertaling van het Adjunct-
arrondissementscommissariaat in Malmedy;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse
vertaling van het koninklijk besluit van 15 juni 1999 betreffende het
veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrij-
den.

Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

[C − 2002/22207]F. 2002 — 1029 (2002 — 641)
21 DECEMBRE 2001. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté
ministériel du 4 février 1999 fixant l’intervention de l’assurance
obligatoire dans le prix de la journée d’entretien d’une admission
dans le service de l’hôpital militaire à Bruxelles spécialement
équipé pour le traitement par oxygénothérapie en caisson hyper-
bare. — Erratum

Au Moniteur belge du 19 février 2002, page 6264, à l’article 1er, le
tableau est remplacé par le tableau suivant :

[C − 2002/22206]F. 2002 — 1030 (2002 — 835)
27 FEVRIER 2002. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations
de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités. — Erratum

Au Moniteur belge du 1er mars 2002, édition 2, à la page 8110, à
l’article 6, E, le numéro de prestation 460773 est remplacé par le
numéro 461156.

A la page 8111, à l’article 7, A, 2 et 7, B, le numéro de prestation
460773 - 460784 est remplacé par le numéro 461156 - 461160.

A la page 8112, à l’article 11, le numéro de prestation 460773 - 460784
est remplacé par le numéro 461156 - 461160.

MINISTERE DE L’INTERIEUR

[C − 2001/01308]F. 2002 — 1031
21 DECEMBRE 2001. — Arrêté royal établissant la traduction

officielle en langue allemande de l’arrêté royal du 15 juin 1999
relatif à la politique de sécurité et de coordination à l’occasion de
matches de football

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

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, notamment l’article 76, § 1er, 1°, et § 3,
remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu le projet de traduction officielle en langue allemande de l’arrêté
royal du 15 juin 1999 relatif à la politique de sécurité et de coordination
à l’occasion de matches de football, établi par le Service central de
traduction allemande du Commissariat d’arrondissement adjoint à
Malmedy;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le texte annexé au présent arrêté constitue la traduction
officielle en langue allemande de l’arrêté royal du 15 juin 1999 relatif à
la politique de sécurité et de coordination à l’occasion de matches de
football.

Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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