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21 APRIL 1983. - Koninklijk besluit tot  

vaststelling van de nadere regelen  

voor erkenning  

van artsen-specialisten en van huisartsen 

 

 

 
 

 

BS 27/04/1983 in voege 07/05/1983 

 

 

 
Gewijzigd door: 

 

KB 08-08-1984 BS 07/09/1984 

KB 13/03/1985 BS 19/03/1985 

KB 12/08/1985 BS 30/08/1985 

KB 13/06/1986 BS 19/07/1986 

KB 16/03/1999 BS 24/06/1999 

KB 26/05/1999 BS 21/08/1999 

KB 10/02/2008 BS 28/03/2008 

Wet 10/12/2008 BS 09/01/2009 

KB 17/07/2009 BS 31/07/2009 

Wet 23/12/2009 BS 29/12/2009 

KB 28/06/2011 BS 02/02/2012 

KB 24/10/2013 BS 12/12/2013 

KB 17/07/2016 BS 31/08/2016 

KB 29/02/2016 BS 16/03/2015 

 

Opgeheven vanaf 1 april 2017  

door art. 36 van het Decreet van 15 juli 2016 (BS 19/08/2016)  

in uitvoering van art. 24 van het Besluit Vlaamse Regering van 24/02/2017 (BS 06/04/2017) 

 

met uitzondering van 
Hoofdstuk IV – de erkenning van stagemeesters en stagediensten (artikels 33bis t.e.m. 43) 

 

Recent gewijzigd door KB 01/02/2018 – BS 14/02/2018 (blz. 6) 
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HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.  ------------------------------- Art. 1-3 

 

 

 

HOOFDSTUK II. - De organen,  

hun samenstelling en opdrachten. ------------- Art. 4-9 

 

 

 

HOOFDSTUK III. - De stage en de erkenning van  

-specialisten en huisartsen. 

 

 

AFDELING I. - De stage. ---------------------------------------------------- Art. 10-11, 11bis, 12-20 

 

 

Afdeling II. - De erkenning.-------------------------------------------------- Art. 21-28 

 

 

Afdeling III. - De beroepsprocedure. -------------------------------------- Art. 29-33 

 

 

 

HOOFDSTUK IV. - De erkenning van  

de stagemeesters en stagediensten. ------------ Art. 33bis, 34, 34bis, 35-43 

 

 

 

HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen. Art. 44-46 
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HOOFDSTUK IV. - De erkenning van de stagemeesters en stagediensten. 

 

Art. 33bis.  

§ 1. Er moet een voldoende aantal stagemeesters en stagediensten erkend worden opdat ieder jaar 

veertig percent van het aantal afgestudeerde artsen een specialistische opleiding zouden kunnen 

aanvatten. 

 

§ 2. Het aantal stagemeesters en stagediensten dient dermate gespreid te worden dat aan de wettelijk 

gediplomeerde artsen  van de onderscheiden faculteiten van geneeskunde, evenredig met hun aantal, 

dezelfde kansen tot specialisatie worden geboden. 

 

§ 3. De aanvraag tot erkenning als stagemeester en als stagedienst zoals bepaald in artikel 34 en 

artikel 35 zal de vermelding bevatten van de faculteit of eventueel de faculteiten van geneeskunde 

van dewelke afgestudeerden een opleiding tot specialist zullen ontvangen. Binnen de zes maanden 

na het verschijnen van onderhavig besluit dienen de reeds ingediende aanvragen tot erkenning als 

stagemeester en als stagedienst met de desbetreffende vermelding te worden aangevuld. 

 

§ 4. Om aan de verplichting tot proportionele spreiding van de stagemeesters en de stagediensten te 

beantwoorden, kunnen afwijkingen toegestaan worden op de algemene en de bijzondere criteria 

voor de erkenning van stagemeesters en stagediensten. 

 

 

Art. 34.  

De aanvraag om erkenning als arts -stagemeester wordt door de kandidaat-stagemeester bij een 

aangetekende brief ingediend bij de Minister, bij middel van een formulier dat door het bestuur 

wordt bezorgd en waarvan het model door de Minister wordt bepaald. 

 

De aanvraag bevat alle gegevens die de Hoge Raad en de Minister kunnen inlichten over de waarde 

van de kandidaat, zoals zijn titels, functies, publikaties, lezingen, bedrijvigheid in 

wetenschappelijke verenigingen en zijn actieve medewerking aan congressen. 

 

De aanvraag bevat eveneens de verbintenis van de kandidaat stagemeester er voor te zorgen dat de 

kandidaten voor wiens opleiding hij zal instaan een billijke vergoeding zullen ontvangen. 

 
Art. 34bis. (opgeheven)  
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Art. 35.  

De aanvraag om erkenning als stagedienst wordt door de verantwoordelijke arts  van de betrokken 

dienst bij een aangetekende brief ingediend bij de Minister, bij middel van een formulier dat door 

het bestuur wordt bezorgd en waarvan het model door de Minister wordt bepaald. De aanvraag 

wordt medeondertekend door de beheerder van de inrichting. Dit formulier kan evenwel ook 

elektronisch worden ingediend. 

 

Zij bevat alle elementen die de Hoge Raad en de Minister kunnen inlichten over de waarde van de 

dienst, zoals statistische en bibliografische gegevens en informatie over wetenschappelijke activiteit 

en titels. 

 

 

Art. 36.  

De Minister stuurt de aanvraag om erkenning samen met het dossier voor advies naar de Hoge 

Raad. Deze kan één of meerdere van zijn leden gelasten een onderzoek te verrichten en hierover 

verslag uit te brengen. Dat onderzoek kan zo nodig ter plaatse gebeuren. 

 

 

Art. 37.  

De Hoge Raad doet uitspraak op stukken. Is zijn advies niet gunstig dan wordt het in beraad 

gehouden. In dat geval wordt de kandidaat-stagemeester of de verantwoordelijke arts  van de te 

erkennen stagedienst in kennis gesteld van de dag en het uur van de vergadering van de Hoge Raad, 

waarop zijn dossier wordt onderzocht. Dit bericht wordt gegeven, behoudens in geval van spoed, 

ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, bij een aangetekende brief tegen afgiftebewijs. 

 

De betrokkene mag vragen persoonlijk gehoord te worden door de Hoge Raad ten einde alle nuttige 

inlichtingen te kunnen verstrekken. Hij mag zich laten bijstaan door één of meer raadslieden. Het 

dossier wordt neergelegd op het secretariaat, waar het ter plaatse kan worden geraadpleegd 

gedurende vijftien dagen vóór de vergadering. 
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Art. 38.  

§ 1. Binnen zestig dagen na ontvangst van het dossier stuurt de Hoge Raad zijn met redenen 

omklede advies naar de Minister en naar de belanghebbende.  

 

§ 2. De belanghebbende kan, binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van het advies, aan 

de Minister een nota laten geworden met zijn met redenen omklede opmerkingen. 

 

Indien de belanghebbende binnen die termijn aan de Minister een nota laat geworden met zijn met 

redenen omklede opmerkingen, zendt de Minister deze nota voor advies naar de Hoge Raad. 

 

De Hoge Raad spreekt zich uit binnen dertig dagen na ontvangst van deze nota, volgens de 

procedurevoorschriften van artikel 37. 

 

Zijn met redenen omkleed advies over deze nota wordt medegedeeld aan de belanghebbende en aan 

de Minister. 

 

Na ontvangst van dit advies neemt de Minister een beslissing. 

 

Indien de Hoge Raad geen advies heeft gegeven binnen de gestelde termijnen, kan de Minister een 

beslissing nemen zonder dat advies. 

 

§ 3. In de beslissing van de Minister wordt de juist draagwijdte van de erkenning vermeld. Een 

afschrift van de beslissing wordt aan de belanghebbende per aangetekende brief tegen afgiftebewijs 

overgezonden. 
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Art. 39.  

§ 1. De erkenning als stagemeester of als stagedienst voor de opleiding van artsen -specialisten 

wordt verleend voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. 

 

§ 2. De erkenning als stagemeester of als stagedienst voor de opleiding van huisartsen wordt de 

eerste maal verleend voor een termijn van drie jaar. 

 

De erkenning kan daarna verlengd worden voor een periode van vijf jaar indien de stagemeester 

tijdens die eerste drie jaar ten minste één kandidaat-huisarts heeft opgeleid en/of gedurende één jaar 

seminaries voor huisartsen heeft geleid. 

 

Verdere verlengingen van vijf jaar zijn mogelijk indien de stagemeester in de voorgaande periode 

van vijf jaar ten minste één kandidaat-huisarts voor een periode van zes maand heeft opgeleid en/of 

gedurende één jaar seminaries voor huisartsen heeft geleid. 

 

§ 3. De aanvraag tot hernieuwing moet zes maanden vóór het verstrijken van de termijn worden 

ingediend. 

 

De procedurevoorschriften van de artikelen 34, 35, 36, 37 en 38 gelden ook voor de aanvraag tot 

hernieuwing. 

 

Indien bij het verstrijken van de termijn geen beslissing is getroffen, blijft de erkenning gelden tot 

de Minister over de aanvraag om hernieuwing heeft beslist. 

 

Art. 39bis.  

Indien de stagemeester voor de opleiding van arts-specialisten gedurende een periode zoals bedoeld 

in artikel 39 waarvoor hij over een erkenning als stagemeester voor de opleiding van arts-

specialisten beschikt na toepassing van de artikelen 34 tot en met 38, de vorming van meer 

kandidaat-specialisten dan het aantal vastgesteld in zijn erkenningsbesluit op zich wenst te nemen, 

meldt hij dat met een aangetekend schrijven aan de Minister. Hij vermeldt daarbij het maximum 

aantal kandidaat-specialisten dat hij per stagejaar wenst te vormen, voor de resterende termijn van 

de bovenvermelde erkende periode. Hij motiveert op welke wijze hij de kwaliteit van de opleiding 

kan blijven garanderen door verwijzing te maken naar de activiteit en, in voorkomend geval, de 

bestaffing van de dienst. De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk op 30 april 2018. 

 

De Minister stuurt de in het eerste lid bedoelde melding voor advies naar de Hoge Raad. 

 

De procedurevoorschriften van de artikelen 37 en 38 gelden voor de behandeling van bedoelde 

melding met dien verstande dat de beslissing van de Minister enkel bestaat uit het al dan niet 

aanpassen van het erkenningsbesluit van de betrokken stagemeester voor wat het maximum aantal 

kandidaat-specialisten per stagejaar betreft. 
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Art. 40.  

§ 1. Wanneer de stagemeester of de stagedienst niet langer aan de vastgestelde criteria voldoet, of 

wanneer de stagemeester maatregelen of sancties van strafrechterlijke, disciplinaire of 

administratieve aard heeft opgelopen, kan de Minister hetzij op eigen initiatief, hetzij op initiatief 

van de Hoge Raad, de erkenning intrekken. De Minister kan enkel op eigen initiatief handelen, 

nadat hij zijn voornemen aan de betrokkene kenbaar heeft gemaakt en hij het advies van de Hoge 

Raad heeft ingewonnen. 

§ 2. In de gevallen bedoeld in § 1 moet de in de artikelen 37 en 38 vastgestelde procedure worden 

gevolgd. 

 

Art. 41.  

§ 1. De stagemeester die de, overeenkomstig dit besluit, verleende erkenning niet langer wenst te 

genieten, moet hiervan de Minister schriftelijk op de hoogte brengen. 

 

In dat geval trekt de Minister de erkenning in. 

 

§ 2. De Minister trekt de erkenning in van een stagedienst, indien de verantwoordelijke arts  van 

deze dienst, bij middel van een brief, medeondertekend door de beheerder van de inrichting, aan de 

Minister meedeelt dat hij wenst af te zien van verdere erkenning van deze dienst als stagedienst. 
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Art. 42.  

§ 1. In geval van overlijden van de stagemeester, wanneer de stagemeester niet langer de verleende 

erkenning geniet of wanneer hij zijn ambt van stagemeester niet kan vervullen en niet wordt 

verwacht dat hij het binnen een termijn van drie maanden terug zal kunnen uitoefenen, wordt een 

verantwoordelijke voor de opleiding voorlopig erkend door de Hoge Raad, ten einde de betrokken 

kandidaten toe te laten hun opleiding voort te zetten. 

 

Die erkenning kan verleend worden met afwijking van de erkenningscriteria en van de bepalingen 

van dit hoofdstuk. 

 

Zij loopt ten einde, naar gelang van het geval, op het ogenblik dat de stagemeester wordt vervangen 

of dat de stagemeester zijn ambt opnieuw waarneemt. 

 

§ 2. Wanneer een stagedienst niet langer de verleende erkenning geniet, worden een 

opleidingsdienst en, eventueel, een verantwoordelijke voor de opleiding voorlopig erkend door de 

Hoge Raad ten einde het de betrokken kandidaten mogelijk te maken hun opleiding voort te zetten. 

 

Die erkenningen kunnen worden verleend met afwijking van de erkenningscriteria en van de 

bepalingen van dit hoofdstuk. 

 

Zij lopen ten einde op het ogenblik dat de Minister een beslissing neemt over de door de betrokken 

kandidaten voorgestelde verdere opleiding in erkende stagediensten. 

 

Art. 43.  

De lijst van de erkende stagemeesters en stagediensten wordt bijgehouden door het bestuur en op 

verzoek aan de belanghebbenden medegedeeld. 

 

 

 


