
b) alle andere verstrekkingen, verricht in het kader van het geheel van mijn praktijk, zullen worden verricht
overeenkomstig de bepalingen van het akkoord;

c) de verstrekkingen voor ambulante patiënten verricht buiten de tijdvakken, vastgesteld in bovenstaand punt a), zullen
worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het akkoord. Ik bevestig op erewoord en verbind mij ertoe dat
zij ten minste de helft van mijn gehele praktijk vertegenwoordigen en zullen vertegenwoordigen. Ik vermeld hierna de
vastgestelde tijdvakken voor het verlenen van deze verstrekkingen voor ambulante patiënten met inachtneming van de
verplichting toegang te verlenen tot deze verstrekkingen op elk praktijkadres, overeenkomstig de bepalingen van het
akkoord :

Dagen Plaats Uren

Datum :

Handtekening :

11.3. Alle latere wijzigingen van de voorwaarden inzake tijd en plaats waaronder de onder 11.2 bedoelde
geneesheren, overeenkomstig de bedingen van het akkoord, de daarin vastgestelde honorariumbedragen zullen
toepassen, mogen worden toegepast, ofwel na een opzegging van dertig dagen, ofwel, zonder opzegging, na
aanplakking van die wijzigingen in hun spreekkamer.

Die wijzigingen moeten door de betrokken artsen worden meegedeeld aan het secretariaat van de NCGZ ofwel
onverwijld, van zodra ze worden toegepast als ze worden toegepast na aanplakking en zonder opzegging, ofwel dertig
dagen vóór de toepassing ervan, waarbij de datum van de mededeling ervan de aanvang van de in het eerste lid
bedoelde opzeggingstermijn is.

11.4. De facultatieve derdebetalersregeling is op hun verzoek toegankelijk voor de artsen die niet tot het akkoord
zijn toegetreden voor zover zij aan het Nationaal Intermutualistisch College te kennen geven dat zij onder dezelfde
voorwaarden als de geconventioneerde artsen de tarieven van het akkoord zullen toepassen voor de verstrekkingen die
gedekt zijn door de derdebetalersregeling.

Brussel, 22 december 2014.
De vertegenwoordigers van de geneesheren (BVAS-ABSyM, AADM en Kartel-Cartel).

De vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2015/09048]
Gerechtskosten in strafzaken

Indexatie. — Tarief 2015

Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken

De tarieven voor 2015 zijn, vanwege budgettaire beperkingen, deze
van 2013 en 2014 (zie Belgisch Staatsblad van 1 maart 2013).

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2015/11031]
Lijst der personen op datum van 31 december 2014 geregistreerd als

erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet
van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie in uitvoering van artikel 76 van
bovengenoemde wet.

De hierna vermelde personen worden geregistreerd om de verrich-
tingen te doen behorend bij het kenteken dat voorafgaat aan hun naam
en adres.

A 1. de verkoop op afbetaling, bedoeld in artikel 1, 9°, van de wet van
12 juni 1991 op het consumentenkrediet, zonder financiering door een
derde;

A 2. de financieringshuur bedoeld in artikel 1, 10°, van dezelfde wet,
zonder financiering door een derde;

A 3. de lening op afbetaling, bedoeld in artikel 1, 11°, van dezelfde
wet;

A 4. de kredietopening, bedoeld in artikel 1, 12°, van dezelfde wet;
A 5. de tussenkomst als financierder ingevolge onmiddellijke over-

dracht of indeplaatsstelling bij verkoop op afbetaling of financierings-
huur, overeenkomstig de artikelen 1, 9° en 10°, en 74, tweede lid, van
dezelfde wet;

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2015/09048]
Frais de justice en matière répressive

Indexation. — Tarif 2015

Règlement général des frais de justice en matière répressive

Pour 2015, en raison des restrictions budgétaires, les tarifs sont ceux
de 2013 et 2014 (voir le Moniteur belge du 1er mars 2013).

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2015/11031]
Liste des personnes enregistrées comme prêteur agréé à la date du

31 décembre 2014 en application de l’article 75bis de la loi du
12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

Publication faite par le Service public fédéral Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie en exécution de l’article 76 de loi susvisée.

Les personnes citées ci-après sont enregistrées aux fins d’effectuer les
opérations qui correspondent aux rubriques suivantes, placées en
regard de leurs nom et adresse.

A 1. la vente à tempérament visée à l’article 1er, 9°, de la loi du
12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sans recourir au
financement par un tiers;

A 2. le crédit-bail visé à l’article 1er, 10°, de la même loi, sans recourir
au financement par un tiers;

A 3. le prêt à tempérament visé à l’article 1er, 11°, de la même loi;

A 4. l’ouverture de crédit visée à l’article 1er, 12°, de la même loi ;
A 5. l’intervention comme financeur suite à une cession ou à une

subrogation immédiate pour la vente à tempérament ou le crédit-bail,
conformément aux articles 1er, 9° et 10°, et 74, deuxième alinéa, de la
même loi;
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