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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

BS 07/03/2007

in voege 01/05/2007

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 1 , van de wet
van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, maximaal een bedrag 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 he t 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.
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Wet op de patiëntenrechten 22-08-2002
Art 9 § 3.
De patiënt heeft recht op afschrift van het geheel of een gedeelte van het hem betreffend
patiëntendossier, overeenkomstig de in § 2 bepaalde regels. Ieder afschrift vermeldt dat het strikt persoonlijk en
vertrouwelijk is.
De Koning kan het maximumbedrag vaststellen dat aan de patiënt mag worden gevraagd per gekopieerde pagina die in
toepassing van voornoemd recht op afschrift wordt verstrekt of andere dragers van informatie..
De beroepsbeoefenaar weigert dit afschrift indien hij over duidelijke aanwijzigingen beschikt dat de patiënt onder druk
wordt gezet om een afschrift van zijn dossier aan derden mee te delen.
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