
Besluit van 26 september 2013, verschenen in het Staatsblad 
van 11 oktober 2013.  
 
 
FILIP, 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, artikel 35nonies, § 1, ingevoegd bij de wet van 29 
april 1996 en vervangen bij de wet van 24 november 2004; 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de 
regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om 
verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de 
verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen; 
Gelet op het advies van de Planningscommissie - medisch aanbod, gegeven op 1 juli 
2013; 
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 juli 2013; 
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 17 juli 2013; 
Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een 
effectbeoordeling uit te voeren, waarbij besloten is dat een effectbeoordeling niet vereist 
is; 
Gelet op het advies nr. 53.936/2/V van de Raad van State, gegeven op 21 augustus 
2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van 
State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 
 
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en van Sociale Zaken en op het 
advies van de in Raad vergaderde Ministers, 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 
 
Artikel 1. Het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling 
van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende 
kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te 
verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de 
verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen 
wordt opgeheven. 
 
Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid en Sociale Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit. 
Gegeven te Brussel, 26 september 2013. 
 
FILIP 
Van Koningswege : 
 
De Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, 
Mevr. L. ONKELINX 
 
 
 


