
[C − 2002/22354]N. 2002 — 2609
22 APRIL 2002. — Ministerieel besluit tot wijziging van het

ministerieel besluit van 9 maart 1979 tot vaststelling van de
bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-
specialisten, stagemeesters en de stagediensten voor de specialitei-
ten van inwendige geneeskunde, pneumologie, gastro-enterologie,
cardiologie en reumatologie

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 door de wet van 19 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
lijst van de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars
van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, inzonder-
heid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1993,
8 november 1995 en 11 avril 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 maart 1979 tot vaststelling van
de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten,
stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van inwendige
geneeskunde, pneumologie, gastro-enterologie, cardiologie en reuma-
tollogie;

Gelet op het advies van de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten
en van Huisartsen van 23 maart 2001;

Gelet op het advies 31.629/3 van de Raad van State, gegeven op
24 september 2001,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage bij het ministerieel besluit van 9 maart 1979
tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van
geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de spe-
cialiteiten van inwendige geneeskunde, pneumologie, gastro-
enterologie, cardiologie en reumatologie wordt het punt 2 van het
hoofdstuk II, A, vervangen door de volgende bepaling : ″De kandidaat-
specialist moet een opleiding hebben gevolgd die overeenstemt met een
voltijdse opleiding van ten minste zes jaar, bestaande uit een basisop-
leiding in de inwendige geneeskunde, die overeenstemt met een
voltijdse opleiding van ten minste drie jaar, en een hogere opleiding in
de pneumologie, die overeenstemt met een voltijdse opleiding van ten
minste drie jaar.″

Art. 2. Artikel 1 van dit besluit heeft enkel uitwerking voor de
kandidaten die aan hun opleiding beginnen na de inwerkingtreding
van dit besluit.

Brussel, 22 april 2002.

Mevr. M. AELVOET

*

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2002/00406]N. 2002 — 2610
2 MEI 2002. — Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de

informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke per-
sonen in hoofde van de afdeling Milieu-inspectie van de admini-
stratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit ter
ondertekening voor te leggen, strekt ertoe toegang tot het Rijksregister
van de natuurlijke personen te verlenen aan de afdeling Milieu-
inspectie van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De rechtsgrond van dit besluit wordt gevormd door artikel 5, eerste
lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister
van de natuurlijke personen.

Het leefmilieu en het waterbeleid behoren tot de bevoegdheid van de
Gewesten, in casu van het Vlaamse Gewest, uit hoofde van artikel 6, § 1,
II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, vervangen bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 (1).

[C − 2002/22354]F. 2002 — 2609
22 AVRIL 2002. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du

9 mars 1979 fixant les critères spéciaux d’agréation des médecins
spécialistes, des maı̂tres de stage et des services de stage pour les
spécialités de la médecine interne, de la pneumologie, de la
gastro-entérologie, de la cardiologie et de la rhumatologie

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

Vu l’arrêté ministériel n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice
des professions des soins de santé, 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, notamment l’article 1er, modifié par les arrêtés
royaux du 22 juin 1993, du 8 novembre 1995 et du 11 avril 1999;

Vu l’arrêté ministériel du 9 mars 1979 fixant les critères spéciaux
d’agréation des médecins spécialistes, des maı̂tres de stage et des
services de stage pour les spécialistes de la médecine interne, de la
pneumologie, de la gastro-entérologie, de la cardiologie et de la
rhumatologie;

Vu l’avis du Conseil supérieur des Médecins Spécialistes et des
Médecins Généralistes du 23 mars 2001;

Vu l’avis 31.629/3 du conseil d’Etat, donné le 24 septembre 2001,

Arrête :

Article 1er. A l’annexe de l’arrêté ministériel du 9 mars 1979 fixant
les critères spéciaux d’agréation des médecins spécialistes, des maı̂tres
de stage et des services de stage pour les spécialités de la médecine
interne, de la pneumologie, de la gastro-entérologie, de la cardiologie et
de la rhumatologie, le point 2 du chapitre II, A, est remplacé par
disposition suivante : ″Le candidat spécialiste doit avoir suivi une
formation correspondant à une formation à temps plein de six ans au
moins, dont une formation de base en médecine interne correspondant
à une formation à temps plein de trois ans au moins, et une formation
supérieure en pneumologie correspondant à une formation à temps
plein de trois ans au moins.″

Art. 2. L’article 1er du présent arrêté ne sort ses effets qu’à l’égard
des candidats qui commencent leur formation après l’entrée en vigueur
du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 2002.

Mme M. AELVOET

MINISTERE DE L’INTERIEUR

[C − 2002/00406]F. 2002 — 2610
2 MAI 2002. — Arrêté royal autorisant la division de l’Inspection de

l’Environnement de l’Administration de la Gestion de l’Environ-
nement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la
Communauté flamande à accéder aux informations du Registre
national des personnes physiques

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d’arrêté que nous avons l’honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté tend à autoriser la division de l’Inspection
de l’Environnement de l’Administration de la Gestion de l’Environne-
ment, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté
flamande à accéder aux informations du Registre national des person-
nes physiques.

Le fondement légal de cet arrêté est constitué par l’article 5, alinéa 1er,
de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques.

En vertu de l’article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993
(1), l’environnement et la politique de l’eau relèvent de la compétence
des Régions, en l’occurrence de la Région flamande.
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