
Titel  
2 FEBRUARI 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximumbedrag per 

gekopieerde pagina dat de patiënt mag worden gevraagd in het kader van de uitoefening 

van het recht op afschrift van het hem betreffende patiëntendossier. 
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Inhoudstafel  
 

Art. 1-3 

 

Tekst  
Artikel 1. § 1. De patiënt mag per gekopieerde pagina tekst die hem op een papieren 

drager wordt verstrekt ten gevolge van de uitoefening van zijn recht op afschrift zoals 

bedoeld in artikel 9, § 3, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 

patiënt, maximaal een bedraag van 0,10 euro worden aangerekend. 

  Indien de patiënt zijn recht op afschrift uitoefent met betrekking tot medische 

beeldvorming, dan mag hem maximaal 5 euro per gekopieerd beeld worden gevraagd. 

  Indien één of meerdere pagina's zoals bedoeld in het eerste lid en tweede lid, op een 

digitale drager worden gekopieerd, dan mag de patiënt in totaal maximaal 10 euro worden 

aangerekend voor alle gekopieerde pagina's die zich op deze drager of op het geheel van 

deze dragers bevinden. 

  § 2. Per opvraging van een afschrift zoals bedoeld in artikel 9, § 3, van voornoemde wet, 

mag bij toepassing van § 1 maximaal een bedrag van 25 euro worden gevraagd. 

 

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin 

het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

 

  Art. 3. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. 

  Gegeven te Brussel, 2 februari 2007. 

  ALBERT 

  Van Koningswege : 

  De Minister van Volksgezondheid, 

  R. DEMOTTE. 
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Aanhef  
   ALBERT II, Koning der Belgen, 

   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

   Gelet op de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, 

inzonderheid op artikel 9, § 3, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 13 december 2006; 

   Gelet op advies nr. 41.764/3 van de Raad van State, gegeven op 18 december 2006, met 

toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van 

State; 

   Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, 

   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :  

 


