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4 JUNI 2007. - Wet tot wijziging van  

de wetgeving met het oog op  

de bevordering van de patiëntenmobiliteit  

 

 

 

 

BS 25/07/2007 

 

Wet (I) 08/06/2008 - BS 16/06/2008 

Wet (I) 10/12/2009 - BS 31/12/2009 

Wet (I) 19/05/2010 – BS 02/06/2010 

 

 
Wet houdende diverse bepalingen (I en II) 19/03/2013 – BS 29/03/2013 
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HOOFSTUK I. - Algemene bepaling 

 

Artikel 1.  

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 

 

 

HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van de wet op de ziekenhuizen,  

gecoördineerd op 7 augustus 1987 

 

Art. 2.  (Opgeheven door Wet (I) 19/05/2010 – BS 02/06/2010) 

 

Art. 3.  

Artikel 116 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, 

gecoördineerd op 10 juli 2008, wordt vervangen als volgt : 

 

« Art. 116. 

§ 1. Voor de patiënten die niet ressorteren onder een verzekeringsinstelling, zoals bedoeld in artikel 

115, eerste lid, en waarvan de ziekenhuisverpleging aanleiding geeft tot een tegemoetkoming bij 

toepassing van artikel 110, kan de Koning, overeenkomstig de door Hem bepaalde voorwaarden en 

regelen, een prijs per parameter van activiteit vaststellen op basis van het budget van financiële 

middelen. 

 

Niettegenstaande elk strijdig beding, is de prijs die mag worden aangerekend de prijs die 

overeenkomstig het eerste lid door de Koning wordt vastgesteld. 

 

§ 2. Voor de patiënten die niet ressorteren onder een verzekeringsinstelling, zoals bedoeld in artikel 

115, eerste lid, en waarvan de ziekenhuisverpleging geen aanleiding geeft tot een tegemoetkoming 

bij toepassing van artikel 110, kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de 

Koning, overeenkomstig de door Hem bepaalde voorwaarden en regelen, een minimale prijs per 

parameter van activiteit vaststellen, onder meer op basis van het budget van financiële middelen. » 
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HOOFDSTUK III. - Observatorium voor patiëntenmobiliteit 

 

Art. 4.  

§ 1. Bij het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

wordt een Observatorium voor patiëntenmobiliteit opgericht, hierna “Observatorium” genoemd. 

 

§ 2. De opdachten van het Observatorium zijn de volgende: 

1° gegevens inzake patiëntenmobiliteit verzamelen, meer bepaald het aantal patiënten die niet  

ressorteren onder een Belgische verzekeringsinstelling dat behandeld wordt in Belgische 

ziekenhuizen, de behandeling die zij daar ontvangen, de landen van herkomst; 

 

2° permanent gegevens verzamelen over de wachttijden voor de behandeling van de patiënten die  

ressorteren onder een Belgische verzekeringsinstelling in Belgische ziekenhuizen; 

 

3° het faciliteren, onderhandelen en begeleiden van overeenkomsten met buitenlandse  

zorgverzekeraars; 

 

4° het opbouwen en aanbieden van de nodige expertise bij de bepaling van de prijs die door  

ziekenhuizen op de buitenlandse markt aangeboden zullen worden; 

 

5° de regering adviseren inzake de uitbreiding van de infrastructuur, het planningsbeleid en de  

instroom van medici, paramedici en verzorgend personeel in functie van het aantal behandelingen 

van patiënten die niet ressorteren onder een Belgische verzekeringsinstelling; 

 

De Koning kan de in het 1° en 2° bedoelde gegevens die het Observatorium moet verzamelen 

uitbreiden. 

 

Het RIZIV en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu delen aan het Observatorium alle gegevens mee die dit laatste nuttig acht om zijn in het 

eerste lid opgesomde opdrachten uit te voeren. Deze gegevens, waarvan de mededeling 

onderworpen is aan het voorafgaandelijk akkoord van de afdeling gezondheid van het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en gezondheid, omschreven in artikel 37 van de wet van 15 januari 

1990 betreffende de instelling en de organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, 

mogen geen gegevens bevatten die de natuurlijke persoon waarop ze betrekking hebben rechtstreeks 

identificeren. Het Observatorium mag geen handelingen stellen die er op gericht zijn de gegevens in 

verband te brengen met de natuurlijke personen waarop ze betrekking hebben. 

 

De Koning bepaalt de voorwaarden en regels voor de mededeling van de in het derde lid bedoelde 

gegevens, na advies van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Het Observatorium signaleert aan de bevoegde overheden alle probleemsituaties die zich inzake 

patiëntenmobiliteit voordoen en formuleert gebeurlijk de nodige aanbevelingen. 

 

§ 3.(Opgeheven door Wet (I) 19/05/2010 – BS 02/06/2010) 
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§ 4. De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de subsidiëring van 

het Observatorium. 

 

§ 5. Het Observatorium zendt jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag over aan de regering en de 

federale Wetgevende Kamers. 

 

§ 6. (Opgeheven door Wet (I) 19/05/2010 – BS 02/06/2010) 

 

Art. 5.  

Het Observatorium bestaat uit: 

1° vijf leden die de representatieve werkgeversorganisaties en representatieve organisaties van  

zelfstandigen vertegenwoordigen; 

 

2° vijf leden die de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen; 

 

3° vijf leden die de verzekeringsinstellingen vertegenwoordigen; 

 

4° vijf leden die de zorgverleners vertegenwoordigen van wie drie beheerders van de  

verplegingsinstellingen en twee vertegenwoordigers van de geneesheren; 

 

5° een vertegenwoordiger van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de  

Voedselketen en Leefmilieu; 

 

6° een vertegenwoordiger van federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen  

van Sociale Zekerheid; 

 

7° een vertegenwoordiger van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; 

 

8° een vertegenwoordiger van elke gewest- of gemeenschapsminister bevoegd voor 

Volksgezondheid. 

 

9° een vertegenwoordiger van de federale ministers bevoegd voor Volksgezondheid en Sociale 

Zaken. 

 

De voorzitter wordt gekozen onder de leden van het Observatorium. 
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HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding 

 

Art. 6.  

Deze wet treedt in werking op 1 juli 2010. 

 


