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Titel
29 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990
houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van
de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden
toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de
kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen
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Artikel 1. In bijlage I van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst
van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts
aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van
uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de
beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van
25 april 2014, worden de B2 verstrekkingen van punt 1.7 "Medicamenteuze toedieningen"
aangevuld met:
" - Voorbereiding en toediening van vaccins".
Art. 2. In bijlage II van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 april
2014, worden de woorden "Voorbereiding en toediening van vaccins, in aanwezigheid van een
arts" geschrapt.
Art. 3. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
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Gegeven te Brussel, 29 februari 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK
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FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op
10 mei 2015, artikel 46, § 3;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de
technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan
beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering
van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de
verpleegkunde moeten voldoen;
Gelet op het eensluidend advies van de Technische Commissie voor verpleegkunde gegeven op 22
september 2015;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 december 2015;
Gelet op advies 58.806/2 van de Raad van State, gegeven op 1 februari 2016, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari
1973;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
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