
47756 BELGISCH STAATSBLAD — 24.06.2014 — MONITEUR BELGB

REKENHOF
[C - 2014/18211]

Aanwerving van Franstalige adjunct-controleurs
richting boekhoudkundige

In samenwerking met SELOR, het selectiebureau van de federate
overheid, richt het Rekenhof een vergelijkende wervingsexaam in met
het oog op de aanwerving van Franstalige adjunct-controleur richting
boekhoudkundige m/v (niveau B) nr. CFE14601.

Op korte temiijn zullen 10 adjunct-controleurs worden opgeroepen
voor indiensttreding

De geslaagden die niet worden aangeworven, komen in een afzon-
derliike wervingsreserve terecht die twee jaren geldig blijft. Zij zullen
worden opgeroepen volgens de noden en de behoeften van de dienst.

Bijkomende informatie
Het exaamreglement bevat gedetailleerde informatie over de func-

tiebeschrijving, het gewenste profiel, de werkvoorwaarden, de voor-
waarden om aan het vergelijkend examen deel te nemen, het verloop
van de procedure en de inschrijvingsmodaliteiten.

Dit reglement en het inschrijvingsformulier kunnen verkregen
worden bij het onthaal van het Rekenhof, Regentschapsstraat 2 te
1000 Brussel of gedownload worden van zijn website onder de rubriek
« Recrutements » (www.courdescomptes.be').

De uiterste inschrijvingsdatum is 25 juli 2014.

COUR DBS COMPTES
[C - 2014/18211]

Recrutement de controleurs adjoints
orientation comptabilite, (m/f) d'expression francaise

La Cour des comptes organise, en collaboration avec le bureau de
selection de I'administration federale SELOR, un concours de recrute¬
ment de controleurs adjoints (niveau B) - orientation comptabilite -
masculins ou feminins, d'expression francaise - n0 CFE14601.

A court terme, 10 controleurs adjoints seront appeles en service.

Les laureats qui n'auront pas ete recrutes seront verses dans une
reserve de recrutement qui restera valable deux ans. II y sera fait appel
en fonction des besoins et necessites du service.

Informations supplementaires
Le reglement du concours contient des informations detaillees au

sujet de la description de la fonction, du profil souhaite, des conditions
de travail, des conditions de participation au concours, du deroulement
de la procedure et des modalites d'inscription.

Ce reglement et le formulaire d'inscription sont disponibles a
I'accueil de la Cour des comptes, rue de la R6gence 2 a
1000 Bruxelles ou sur son site internet - rubrique « Recrutements »
(www.courdescomptes.bel.

La date limite d'inscription est fixee au 25 juillet 2014.

FEDERALE OVERHEID SDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C - 2014/22290]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen

Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van
25 februari 2014 en in uitvoering van artikel 22, 406/s, van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994, heeft het Comite van de
Verzekering voor geneeskundige verzorging op 28 april- 2014 de
hiemagaande interpretatieregel vastgesteld:

Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 25 van
de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (Toezicht,
onderzoeken en permanentie voor rechthebbenden opgenomen in een
ziekenhuis en verstrekkingen verleend in de lokalen van een erkende
functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg):

INTERPRETATIEREGEL 22

VRAAG

Voor de verstrekkingen 597586 en 597601, honorarium voor het
pluridisciplinaire overleg in een A-dienst, bepaalt de eerste toepassings-
regel: "de verstrekkingen mogen eenmaal per vijftien dagen worden
aangerekend gedurende de eerste maand van de opname op een
A-dienst en vervolgens een maal per maand".

Hoe moeten deze tijdsintervallen geinterpreteerd worden ?

ANTWOORD

Gedurende de eerste maand mogen de verstrekkingen om de twee
weken aangerekend worden. Een maand is een periode van datum op
datum en geen kalendermaand.

De referentieverstrekking is steeds de vorige aanrekening: het
minimum interval tussen twee verstrekkingen is dus :

Gedurende de eerste maand van de opname :

'— eerste aanrekening: D1

—	tweede aanrekening : D2 = D1 + 14 dagen

Vervolgens (vanaf de tweede maand opname):

•— derde aanrekening: D3 = D2 + 14 dagen

—	vierde aanrekening: D4 = D3 + 30 (31) dagen en zo verder.

De hiervoren vermelde interpretatieregel heeft uitwerking met
ingang van 1 november 2011.

De Leidend ambtenaar,	De Voorzitter,

H. DE RIDDER	'	G. PERL

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C - 2014/22290]
Institut national d'assurance maladie-invalidite
' Regies interpretatives de la nomenclature

des prestations de sante

Sur proposition du Conseil technique medical du 25 fevrier 2014 et en
application de I'article 22, 40b!S, de la loi relative a I'assurance
obligatoire soins de sante et indemnit^s, coordormee le 14 juillet 1994, le
Comite de I'assurance soins de sante a etabli le 28 avril 2014 la regie
interpretative suivante:

Regies interpretatives relatives aux prestations de i'article 25 de la
nomenclature des prestations de sante (Surveillance, examen, et
permanence pour les beneficiaires admis a I'hopital, et prestations
delivr^es dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents
specialises):

REGLE INTERPRETATIVE 22

QUESTION

Pour les prestations 597586 et 597601, honoraires pour la concertation
pluridisciplinaire dans un service A, la premiere regie d'application
stipule : "les prestations ne peuvent etre attestees qu'une fois tous les
quinze jours, durant le premier mois de 1'hospitalisation dans un
service A et ensuite une fois par mois".

Comment doit etre interprets rintervalle de temps ?

REPONSE

Pendant le premier mois, les prestations peuvent Stre attestees pour
les deux semaines. Un mois est une pSriode de date a date et non mois
calendrier.

La prestation de reference est toujours I'attestation precedente: le
minimum d'intervalle entre deux prestations est done :

Pendant le premier mois d'hospitalisation :

¦— premiere attestation: D1

—	deuxieme attestation: D2 = D1 + 14 jours

Ensuite (a partir du deuxieme mois d'hospitalisation):

—	troisieme attestation: D3 = D2 + 14 jours

—	quatrieme attestation: D4 = D3 + 30 (31) jours et ainsi de suite.

La regie interpretative precitee produit ses effets le ler novem-
bre 2011.

Le Fonctionnaire dirigeant,	Le President,

H. DE RIDDER	G. PERL
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FEDERALS OVERHEIDSDIENST
SOCIALS ZEKERHEID

[C - 2014/22291]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur
van de geneeslcundige verstrekkingen

Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 10 decem-
ber 2013 en in ultvoering van artikel 22,406fe/ van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoordineerd op 14 juli 1994, heeft het Comite van de Verzekering
voor geneeskundige verzorging op 28 april 2014 de hiernagaande
interpretatieregel vastgesteld :

Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 12 van
de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (Anesthesio-
logie):

INTERPRETATIEREGEL 26
VRAAG
Kan bij de verstrekking 423500 toezicht op en de ultvoering van de

verlossing door een vroedvrouw, in het weekend of op een feestdag de
epidurale anesthesie aangerekend worden ?

ANTWOORD
In afwachting van een aanpassing van de nomenclatuur kan de

verstrekking 202193-202204 ook aangerekend worden als een epidurale
anesthesie gedurende de verstrekking 423500 wordt uitgevoerd.

De hiervoren vermelde interpretatieregel heeft uitwerking met
ingang van 1 juli 2010.

De Leidend ambtenaar,	De Voorzitter,
H. DE RIDDER	G. PERL

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C - 2014/22291]
Institut national d'assurance maladie-invalidite

Regies interpretatives de la nomenclature des prestations de sante

Sur proposition du Conseil technique medical du 10 decembre 2013
et en ajsplication de Tarticle 22, 4°6is/ de la loi relative a I'assurance
obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, le
Comity de I'assurance soins de sante a Stabli le 28 avril 2014 la regie
interpretative suivante :

Regies interpretatives relatives aux prestations de Tarticle 12 de la
nomenclature des prestations de sante (Anesthesiologie):

REGLE INTERPRETATIVE 26
QUESTION
Peut-on attester Tanesthesie Epidurale lors de la prestation 423500

Surveillance et ex&ution de Taccouchement par une accoucheuse
durant le week-end ou un jour ferie ?

REPONSE
En attendant une adaptation de la nomenclature, la prestation 202193-

202204 peut aussi etre portfe en compte lorsqu'une anesthesie epidu¬
rale est pratiquee au cours de la prestation 423500.

La rfegle interpretative precitee produit ses effets le ler juillet 2010.

Le Fonctionnaire dirigeant,	Le President,
H. DE RIDDER	G. PERL

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

JOBPUNT VLAANDEREN
[2014/204103]

Jobpunt Vlaanderen coordineert de aanwerving van een coordinator gebouwen
bij het Agentschap voor Natuur en Bos

Onze organisatie

Supporter mee voor de natuur!

Het ANB zet samen met uiteenlopende partners in op biodiversiteit in Vlaanderen, op toegankelijkheid en
beleving van natuur en op groen in en rond de stad. Het agentschap beheert eigen domeinen en helpt anderen met het
beheren van hun terreinen. Zo onderhouden boswachters, arbeiders en regiobeheerders zo'n 75 000 hectare bos of
natuurgebied. Natuurinspecteurs houden een oogje in het zeil en kijken er op toe dat de wetgeving rond natuur in
Vlaanderen nageleefd wordt.

Het Agentschap voor Natuur en Bos staat met zijn twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring
vormen belangrijke pijlers om het beleid rond natuur te helpen voorbereiden en uit te voeren. Themabeheerders en
projectleiders dokteren uit waar het met natuur in Vlaanderen naar toe moet.

Het ANB zorgt niet alleen voor biodiversiteit, maar ook voor diversiteit bij de rekrutering van enthousiaste
medewerkers. De selectie gebeurt op basis van competenties, met gelijke kansen voor iedereen. Met zo'n
780 geengageerde werknemers zorgen we samen voor de natuur!

Jouw functie

Ben je een kei in technische kermis over gebruik van duurzame materialen, efficient energiegebruik en
bouwstructuren? Wil je met deze kennis een bijdrage leveren aan een mooier Vlaanderen, waar het Agentschap voor
Natuur en Bos rond werkt als belangrijkste beheerder van natuurterreinen in Vlaanderen (meer dan 70 000 ha) ? Lees
verder, want wij hebben je nodig!

In de domeinen die beheerd worden door ANB bevindt zich een aanzienJijk vastgoedpatrimonium gaande van
boswachterswoningen, loodsen tot kastelen en boerderijen. Samen met de terreinbeheerders die dag in dag uit zorgen
voor het beheer en de inrichting voor natuur en recreatie, zorg jij er voor dat ook de gebouwen mogen gezien worden.
Daarvoor zijn renovaties en verbouwingen nodig en een goede inrichting en planmatig onderhoud. Spreekt dit jou
aan ? Pak je (digitale) pen en papier en solliciteer !


