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Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
[C − 2008/35270]

16 JANUARI 2008. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1998 tot regeling
van de werkings- en erkenningsprocedure betreffende de centra voor opsporing van aangeboren metabolische
afwijkingen

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, § 1, I, 2°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 1997 betreffende de centra voor de opsporing van

aangeboren metabolische afwijkingen, inzonderheid op artikelen 3 tot en met 5 en 9;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van

de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005,
19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007 en 10 oktober 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 1998 tot regeling van de werkings- en erkenningsprocedure
betreffende de centra voor opsporing van aangeboren metabolische afwijkingen;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het omwille van de rechtszekerheid noodzakelijk is de regelgeving aan te passen aan het gebuik

van ’Vlaamse formulieren’, via de website, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 5 mei 2006,
Besluit :

Artikel 1. De bijlage bij het ministerieel besluit van 23 maart 1998 tot regeling van de werkings- en
erkenningsprocedure betreffende de centra voor opsporing van aangeboren metabolische afwijkingen wordt
opgeheven.

Art. 2. In artikel 8 van het ministerieel besluit, vermeld in artikel 1, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

« De driemaandelijkse betaling van de subsidie gebeurt op basis van een correct en waarheidsgetrouw ingevuld
formulier, vermeld op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. »

Art. 3. De bijlage van het ministerieel besluit, vermeld in artikel 1, wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

Brussel, 16 januari 2008.

St. VANACKERE

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2008/35279]
1 FEBRUARI 2008. — Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van

27 november 2006 houdende de goedkeuring van de handleiding tot uitvoering van de Vlaamse zorgverzeke-
ring rekening houdende met de Europese regelgeving en de internationale verdragen

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, gewijzigd bij de decreten
van 22 december 1999, 8 december 2000, 18 mei 2001, 20 december 2002, 30 april 2004, 24 juni 2005, 25 november 2005
en 23 december 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de
machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering, het
laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005,
19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007 en 10 oktober 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 januari 2006 houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering,
gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 juni 2006, 14 november 2006, 19 maart 2007 en 19 juli 2007;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 10 december 2007;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting, gegeven op 23 januari 2008;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de uiterste datum van 31 december 2007, waarop de Belgische sociaal verzekerden met

woonplaats in een andere lidstaat dan België zich zonder sancties konden aansluiten, dringend aangepast moet
worden, omdat de Vlaamse overheid materieel niet in de mogelijkheid was om die personen tijdig aan te schrijven;
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