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25 OKTOBER 2006. - Koninklijk besluit houdende  

vaststelling van het maximum aantal diensten  

waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld,  

dat uitgebaat mag worden  
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Artikel 1.  

§ 1. Het aantal erkende diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf met ingebouwd  

elektronisch telsysteem, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende 

vaststelling van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt 

opgesteld, moet voldoen om te worden erkend,  

wordt beperkt tot 95 diensten, waarvan  

55 gelegen op het grondgebied van het Vlaams Gewest,  

31 op het grondgebied van het Waals gewest, en  

9 op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de ziekenhuizen behorend tot de 

bevoegdheid van de instellingen bedoeld in artikel 60 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met 

betrekking tot de Brusselse Instellingen. 

 

§ 2. Per universitaire faculteit geneeskunde met volledig leerplan wordt één in § 1,  

bedoelde dienst niet meegerekend in het in § 1, bedoelde aantal. 

 

§ 3. Per ziekenhuis waar tegelijkertijd chirurgische en geneeskundige verstrekkingen verricht worden,  

uitsluitend voor de behandeling van tumoren en dat de afwijking heeft verkregen, zoals bedoeld  

in artikel 2, § 1bis, van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van 

aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere 

omschrijving van ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen,  

wordt één in § 1 bedoelde dienst niet meegerekend in het in § 1 bedoelde aantal. 

 

§ 4. Twee in § 1 bedoelde diensten worden niet meegerekend in het in § 1 bedoelde aantal, voor de 

overheid bedoeld in artikel 130 van de Grondwet. 

 

Art. 2.  

Artikel 43 van de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de 

gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, treedt buiten werking op de dag van 

de inwerkingtreding van onderhavig besluit. 

 


