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art. 127 
 

Bijwerking 13/2000 - 92 - (zie keerzijde) 

Art. 127. § 1. Om de in artikel 34 bedoelde geneeskundige verstrekkingen te verkrijgen, wenden de 
rechthebbenden zich vrijelijk: 
 a) tot iedere persoon die wettelijk gemachtigd is een van de takken der geneeskunst te 
beoefenen; 
 [V - Wet 24-12-99 - B.S. 31-12 - ed. 3] 

 b) tot iedere zorgverlener die de in artikel 34, eerste lid, 1°, b), bedoelde verstrekkingen 
mag verlenen en is ingeschreven op de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het 
Instituut opgemaakte lijst, of die de in artikel 34, eerste lid, 1°, c), 4° en 7°bis, bedoelde 
verstrekkingen mag verlenen en is ingeschreven op de in artikel 215, § 2, bedoelde lijst; 
 [V - Wet 24-12-99 - B.S. 31-12 - ed. 3] 
 c) tot iedere verplegingsinrichting, instelling of dienst, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 
110, 12° en 18°, die erkend zijn door de bevoegde overheid. 
 
 § 2. Noch de zorgverleners bedoeld in § 1, noch enige andere natuurlijke of rechtspersonen, 
die verantwoordelijk of medeverantwoordelijk zijn voor het beheer van de inrichting waar de 
verstrekkingen worden verleend, mogen voor de organisatie van het verlenen van de in artikel 34 
bedoelde geneeskundige verstrekkingen, publiciteit maken die niet binnen de perken valt welke zijn 
vastgesteld in dit artikel. 
 
 § 3. Publiciteit waarin de kosteloosheid van de in artikel 34 bedoelde geneeskundige 
verstrekkingen wordt vermeld of waarin wordt verwezen naar de tegemoetkoming van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van die verstrekkingen, is in alle gevallen 
verboden. 
 
 [V - Wet 24-12-99 - B.S. 31-12 - ed. 3] 

 § 4. Is eveneens verboden, publiciteit voor de in artikel 34, eerste lid, 1° tot 3°, 5° tot 10°, en 
13°, bedoelde geneeskundige verstrekkingen die, ongeacht het aangewende middel, bepaalde 
zorgverleners bevoordeelt. 
 
 § 5. Onverminderd de restrictievere wetgeving of regels van de plichtenleer is geen verboden 
publiciteit, het feit dat: 
 a) de namen en adressen worden bekendgemaakt van alle zorgverleners van hetzelfde 
beroep die in een gemeente, een streek of het land praktizeren; 
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 b) de zorgverleners, de rechthebbenden van de verzekering, door aanplakking in hun 
spreekkamers en, in het algemeen, in hun activiteitscentra die voor het cliënteel toegankelijk zijn, 
meedelen dat zij zich ertoe hebben verbonden de bepalingen van de in titel III, hoofdstuk V, 
afdelingen I en II bedoelde overeenkomsten en akkoorden na te leven; 
 [I - Wet 24-12-99 - B.S. 31-12 - ed. 3] 

 c) de erkenningsnummers van de zorgverleners zoals bedoeld in artikel 34, eerste lid, 4° 
worden gepubliceerd; 
 [I - Wet 24-12-99 - B.S. 31-12 - ed. 3] 
 d) de verzekeringsinstellingen, met het oog op de informatieverstrekking aan de 
rechthebbende, de namen en adressen van hetzij zorgverleners die tot de overeenkomst of het 
akkoord zijn toegetreden, hetzij zorgverleners die niet of gedeeltelijk tot de overeenkomst of het 
akkoord zijn toegetreden, bekend maakt. 
 
 § 6. Is evenmin verboden publiciteit, de interne informatie en de informatie uitgaande van de 
in § 2 bedoelde personen en inrichtingen, bestemd om hun cliënteel en de belangstellende 
zorgverleners in kennis te stellen: 
 a) van de opening; 
 b) van de adreswijziging; 
 c) van een wijziging van de openingsuren van een spreekkamer, een dienst of een 
verzorgingsinrichting. 
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 Deze informatie mag slechts één keer worden verstrekt tijdens een periode die aanvangt 
vijftien dagen vóórdat de onder a), b) en c) bedoelde toestanden zich voordoen, en eindigt 
vijftien dagen later. 
 Voor zover zij zich beperkt tot het vermelden van de openingsuren van de diensten en 
geen melding maakt van de naam van de zorgverleners, wordt de informatie uitgaande van 
verzorgingsinrichtingen of van hun inrichtende macht, opgenomen in de periodieke publicaties 
die hen eigen zijn en bestemd voor hun cliënteel, niet beschouwd als verboden publiciteit. Deze 
informatie mag slechts éénmaal per kwartaal herhaald worden. 
 Alle informatie bedoeld in deze paragraaf moet zowel wat de vorm als wat de inhoud 
betreft discreet zijn. 
 
 [W - Wet 24-12-99 - B.S. 31-12 - ed. 3] 

 § 7. Voor de organisatie van het verlenen van de in artikel 34, eerste lid, 4°, 11° en 12°, 
bedoelde geneeskundige verstrekkingen mag publiciteit worden gemaakt mits de in § 3 
vastgestelde beperkingen worden nageleefd. Het Verzekeringscomité mag, op voorstel van de 
erkenningsraden die zijn ingesteld voor de beroepen die de in artikel 34, 4° bedoelde 
verstrekkingen afleveren, andere regelen uitwerken, waarbij de vrijheid om publiciteit te maken 
voor die verstrekkingen, wordt beperkt. 
 
 § 8. [W – Wet 26-6-00 – B.S. 29-7] (°) Een administratieve geldboete van 125 EUR 
wordt opgelegd voor elke overtreding van de bepalingen van § 2, gepleegd door de in die 
paragraaf bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen, andere dan degenen die de 
hoedanigheid van zorgverlener hebben. 
 Wanneer de overtreder binnen drie jaar te rekenen vanaf de dag waarop een 
administratieve geldboete is opgelegd, een overtreding begaat van dezelfde aard als die welke 
de toepassing van een administratieve geldboete tot gevolg heeft gehad, wordt de eerder 
opgelegde boete telkens verdubbeld. In geval van samenloop van overtredingen van het 
reclameverbod, worden de geldboeten samengevoegd. 
 Na advies van het Verzekeringscomité bepaalt de Koning de procedure met betrekking 
tot het vaststellen van de overtredingen en het uitspreken van de hiervoren bedoelde boeten. 
 De opbrengst van die boeten wordt aan het Instituut gestort. 
 
 § 9. Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juli 1984 betreffende 
de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen mogen de in het raam van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging aangenomen farmaceutische producten niet het voorwerp 
uitmaken van reclame. 
 De Koning bepaalt bij in Ministerraad overlegd besluit de voorwaarden waaronder van 
die bepaling mag worden afgeweken, alsmede de maatregelen die het niet naleven ervan 
sanctioneren. 
 

                                                   
(°) van toepassing vanaf 1-1-2002 


