
16 APRIL 1999.   

Publicatie : 11-08-1999 

Ministerieel besluit tot vaststeling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de functie 
« gespecialiseerde spoedgevallenzorg »  
 

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen en de Minister van Sociale Zaken, 

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 15, 
gewijzigd door de wet van 29 april 1996; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische 
activiteit in de ziekenhuizen, inzonderheid artikel 6, § 1; 

Besluit : 

Enig artikel. Het aantal geneesheren van het College van geneesheren belast met de externe toetsing van 
de kwaliteit van de medische activiteit van de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » wordt 
vastgesteld op 8. 

Brussel, 16 april 1999. 

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, 

M. COLLA 

De Minister van Sociale Zaken, 

Mevr. M. DE GALAN 

 

10 JUNI 1999.  

Publicatie : 15-09-1999 

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie  
“gespecialiseerde spoedgevallenzorg”. 

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, belast met Volksgezondheid en de Minister 
van Sociale Zaken, 

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 15, 
gewijzigd door de wet van 29 april 1996; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische 
activiteit in de ziekenhuizen, inzonderheid artikel 6, § 1; 

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1999 tot vaststelling van het aantal leden van het College 
van geneesheren voor de functie “gespecialiseerde spoedgevallenzorg”; 

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en 
vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op 
de artikelen 2 en 2bis; 



Gelet op het feit dat de afwijking op artikel 2, § 1, en artikel 2bis, § 1, gemotiveerd is door het feit dat de 
voordragende wetenschappelijke verenigingen en Beroepsverenigingen over onvoldoende vrouwelijke 
leden beschikken; 

Gelet op het feit dat indien er zich een wijziging voordoet in de ledensamenstelling van de voordragende 
wetenschappelijke verenigingen en Beroepsverenigingen, met name een verhoging van het aantal 
vrouwelijke leden, onmiddellijk een ministerieel besluit tot wijziging van onderhavig ministerieel besluit zal 
opgesteld worden, 

Besluiten : 

Enig Artikel. Worden benoemd tot leden van het College van geneesheren voor de functie « 
gespecialiseerde spoedgevallenzorg » : 

Dr. Buylaert Walter, 9030 Gent 

Dr. Colson Paul, 6461 Chimay 

Dr. De Soir Maria, 1860 Meise 

Dr. Gillet Jean-Bernard, 6890 Libin 

Dr. Hachimi Idrissi-Said, 1703 Dilbeek 

Dr. Lheureux Philippe, 1080 Berchem Ste Agathe 

Dr. Vergnion Michel, 4051 Chaudfontaine 

Dr. Vroonen Marie-Christine, 3800 Sint-Truiden 

Brussel, 10 juni 1999. 

De Vice-Eerste Minister 

en Minister van Binnenlandse Zaken, belast met Volksgezondheid, 

L. VAN DEN BOSSCHE 

De Minister van Sociale Zaken, 

Mevr. M. DE GALAN 


