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MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 21ste december 2015 
 

____________ 
 

DE  MINISTER  VAN  GEZONDHEID,  MILIEU  EN  NATUUR 
 

    handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers; 
 
 Overwegende: 
 
dat het wenselijk is, in verband met de doelmatigheid van de zorg en de noodzakelijke 
beheersing van de kosten in de gezondheidszorg, om de tarieven voor laboratoriumonderzoek 
te wijzigen; 
 
dat die wijziging grotendeels kan worden gerealiseerd door de inwerkingtreding van de 
tweede kolom van de tabellen, opgenomen in de bijlage behorende bij het Landsbesluit 
Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 20011, voor zover het betreft de tarieven voor 
laboratoriumonderzoek; 
 
dat voor laboratoriumonderzoeken, die als medisch noodzakelijke verrichtingen geschieden 
en waarvoor geen tarieven zijn geregeld in de tabellen, die zijn opgenomen in de bijlage bij het 
Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001, door de Sociale Verzekeringsbank, 
aan de hand van richtlijnen voor laboratoriumzorg, tarieven worden vastgesteld op grond van 
artikel 2, achtste lid, van het vorengenoemde landsbesluit; 
 
dat de tarieven voor laboratoriumonderzoeken, die als medisch noodzakelijke verrichtingen 
geschieden en niet zijn geregeld in de tabellen, die zijn opgenomen in de bijlage bij het 
Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001, zullen worden gewijzigd 
overeenkomstig de wijziging als gevolg van de inwerkingtreding van de tweede kolom in de 
tabel laboratoriumonderzoek, opgenomen in de bijlage behorende bij het vorengenoemde 
landsbesluit; 
 
dat de onderhavige wijzigingen, gelet op de financiële kaders van Curaçao, geen verder uitstel 
gedogen; 
 
 Gelet op: 
 
artikel 27, tweede lid, van het Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001; 
 
 

Heeft besloten: 
 
 
                     
1P.B. 2001, no. 100. 
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Artikel 1 
 

De tweede kolom in de tabel Laboratorium, voor laboratoriumonderzoeken bij de 
verschillende laboratoria, die in de tabel St. Elisabeth Hospitaal, voor zover het betreft het 
onderdeel laboratorium, en die in de tabel Verrichtingen Advent Hospitaal, voor zover het 
betreft het onderdeel laboratorium, zoals die tabellen zijn opgenomen in de bijlage behorende 
bij het Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001, zijn van kracht met ingang 
van de dag waarop deze beschikking in werking treedt.  
 
 

 
Artikel 2 

 
De ministeriële beschikking wordt officieel gepubliceerd in het Publicatieblad. 

 
 

Artikel 3 
 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand, die 
onmiddellijk volgt op de maand waarin deze ministeriële beschikking in het Publicatieblad 
wordt geplaatst. 
 
 
 
      
 Willemstad, 21 december 2015 
         
 De Minister, voornoemd,  
       S.M.A. VICTORINA 

       
  

 
Uitgegeven de 29ste februari 2016 
De Minister van Algemene Zaken a.i., 
       R.D. LARMONIE - CECILIA 
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