
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en van de
Minister van Zelfstandigen en op het advies van de in Raad vergaderde
Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale
zekerheid dat wordt gestort aan het RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in
artikel 5, eerste lid, 2o, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders wordt, voor het jaar 2017, vastgesteld op
2.635.834 duizend euro.

Art. 2. Het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zeker-
heid dat wordt gestort aan het globaal financieel beheer in het sociaal
statuut der zelfstandigen, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit
van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal
financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepas-
sing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels wordt, voor het jaar 2017,
vastgesteld op 15.305 duizend euro.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 4. De minister bevoegd voor sociale zaken en de minister
bevoegd voor zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 april 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

De Minister van Zelfstandigen,
W. BORSUS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,

VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU

[C − 2017/11799]
19 APRIL 2017. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van het maxi-
mum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomo-
graaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen
en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 60;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende
vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische
resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
5 december 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 27 januari 2017;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeen-
komstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende
diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 61.088 van de Raad van State, gegeven op
28 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Minister van Volksgezondheid en op advies
van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 okto-
ber 2006 houdende vaststelling van het maximum aantal diensten
waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat
uitgebaat mag worden, gewijzigd bij het besluit van 25 april 2014,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 wordt het woord “96” vervangen door het woord “95”;

2° in § 1 wordt het woord “32” vervangen door het woord “31”;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre
des Indépendants et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le montant de la dotation d’équilibre de la sécurité
sociale versé à l’ONSS-gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2o, de
la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs est, pour l’année 2017,
fixé à 2.635.834 milliers d’euros.

Art. 2. Le montant de la dotation d’équilibre de la sécurité sociale
versé à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs
indépendants, visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996
visant l’introduction d’une gestion financière globale dans le statut
social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du
titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est, pour
l’année 2017, fixé à 15.305 milliers d’euros.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 4. Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et
le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 avril 2017

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK

Le Ministre des Indépendants,
W. BORSUS

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2017/11799]
19 AVRIL 2019. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 25 octo-

bre 2006 fixant le nombre maximum de services où un tomographe
à résonance magnétique est installé qui peuvent être exploités

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins, article 60;

Vu l’arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant le nombre maximum de
services où un tomographe à résonance magnétique est installé qui
peuvent être exploités;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2016;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2017;

Vu l’analyse d’impact de la réglementation effectuée conformément
aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative;

Vu l’avis 61.088 du Conseil d’État, donné le 28 mars 2017, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l’avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté royal du 25 octobre 2006
fixant le nombre maximum de services où un tomographe à résonance
magnétique est installé qui peuvent être exploités, modifié par arrêté
royal du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les termes “96” sont remplacés par les termes “95”;

2° au § 1er, les termes “32” sont remplacés par les termes “31”;
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3° in § 4 worden de woorden “Een in § 1 bedoelde dienst wordt”
vervangen door de woorden “Twee in § 1 bedoelde diensten worden”.

Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2017/11792]
21 APRIL 2017. — Decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse

Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de
schenkbelasting voor beschermde monumenten (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:
Decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit
van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van het verkooprechten de schenkbelasting voor
beschermde monumenten

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Aan hoofdstuk 10 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, gewijzigd bij het decreet van
15 juli 2016, wordt een afdeling 5 toegevoegd, die luidt als volgt:

“Afdeling 5. — Fiscale stimulansen”.

Art. 3. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016, wordt aan afdeling 5, toegevoegd
bij artikel 2, een artikel 10.5.1 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 10.5.1. Als voor een onroerend goed aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2.8.4.4.1, hetzij § 1, hetzij § 3, van
de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, is voldaan, levert het agentschap een attest af aan de Vlaamse
Belastingdienst met afschrift aan de begiftigden, met vermelding dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan.

Het attest, vermeld in het eerste lid, kan niet meer worden afgeleverd als het beschermde monument is vervreemd
onder de levenden binnen vijf jaar na de datum van de schenkingsakte en voordat aan de voorwaarden, vermeld in
artikel 2.8.4.4.1, hetzij § 1, hetzij § 3, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, is voldaan. Die
vervreemding wordt door de instrumenterende ambtenaar gemeld aan het agentschap.”.

Art. 4. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016, wordt aan dezelfde afdeling 5 een
artikel 10.5.2 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 10.5.2. Het verschil tussen het verkooprecht, geheven met toepassing van artikel 2.9.4.2.10, § 1, van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, en het verkooprecht, verschuldigd bij gebrek aan toepassing van
hetzelfde artikel, wordt geacht als subsidie te zijn verleend.

De subsidie wordt geacht te zijn toegekend onder de voorwaarden, vermeld in artikel 2.9.4.2.10, § 2, van het
voormelde decreet.

Op straffe van verval van de subsidie bezorgen de verkrijgers uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de
termijn van vijf jaar, vermeld in artikel 2.9.4.2.10, § 2, 1°, van het voormelde decreet, de facturen en andere gegevens
aan het agentschap waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2.9.4.2.10, § 2, van het
voormelde decreet. Het agentschap stelt daarvoor een modelformulier ter beschikking op zijn website.

Elke vervreemding onder de levenden van het beschermde monument, die plaatsvindt voordat de verkrijgers van
de subsidie hebben voldaan aan de voorwaarden, vereist voor het behoud van de subsidie, vermeld in artikel 2.9.4.2.10,
§ 2, van het voormelde decreet, heeft tot gevolg dat de subsidie wordt teruggevorderd door het agentschap. Die
vervreemding wordt door de instrumenterende ambtenaar gemeld aan het agentschap.

In geval van verval als vermeld in het derde lid of van een vervreemding als vermeld in het vierde lid, zijn de
verkrijgers verplicht de verkregen subsidie, verhoogd met de wettelijke interest, terug te betalen. De interest wordt
berekend vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte van verkrijging. Als de subsidie is verkregen door
verschillende verkrijgers, zijn ze hoofdelijk gehouden tot de terugbetaling.”.

Art. 5. Aan titel 2, hoofdstuk 8, afdeling 4, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingevoegd bij
het decreet van 19 december 2014 en gewijzigd bij de decreten van 3 juli 2015, 17 juli 2015 en 18 december 2015, wordt
een onderafdeling 4 toegevoegd, die luidt als volgt:

“Onderafdeling 4. — Tarieven voor schenkingen van een beschermd monument waarvoor een investeringsver-
plichting geldt”.

3° au § 4, les termes “Un service visé au § 1er est” sont remplacés par
les termes “Deux services visés au § 1er sont”.

Art. 2. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK
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