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HOOFDSTUK 1. - Vastlegging van het aantal kandidaten met toegang tot de bijzondere 
beroepstitels. 
 
Artikel 1.  
§ 1. Het aantal kandidaten dat jaarlijks toegang heeft tot de opleiding voor een titel van huisarts of 
geneesheer-specialist, met uitzondering van de titels bedoeld in artikel 3 van dit besluit, is 
vastgelegd op : 

- 700 voor de jaren 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; 
 
- 833 voor het jaar 2012. 
 
- 975 voor het jaar 2013. 

 
Per Gemeenschap is dit aantal vastgelegd op : 
1° wat het aantal kandidaten betreft met een einddiploma uitgereikt door een universiteit die onder  

de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap valt : 
- 420 voor de jaren 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; 
 
- 500 voor het jaar 2012. 
 
- 585 voor het jaar 2013. 

 
2° wat het aantal kandidaten betreft met een einddiploma uitgereikt door een universiteit die onder  

de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap valt : 
- 280 voor de jaren 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; 
 
- 333 voor het jaar 2012. 
 
- 390 voor het jaar 2013. 
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§ 2. Het aantal kandidaten dat jaarlijks toegang heeft tot de opleiding voor een titel van geneesheer-
specialist, die het voorwerp uitmaakt van de erkenning bedoeld in artikel 35quater van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen, met uitzondering van de titels bedoeld in artikel 3 van dit besluit is 
vastgelegd op : 

- maximum 400 voor de jaren 2004 tot 2009. 
 
Per Gemeenschap is dit aantal vastgelegd op : 
1° wat de kandidaten betreft met een einddiploma uitgereikt door een universiteit die onder de  

bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap valt, 
- maximum 240 voor de jaren 2004 tot 2009; 

 
2° wat de kandidaten betreft met een einddiploma uitgereikt door een universiteit die onder de  

bevoegdheid van de Franse Gemeenschap valt, 
- maximum 160 voor de jaren 2004 tot 2009. 

 
 
§ 3. Het aantal kandidaten dat jaarlijks toegang heeft tot de opleiding voor een titel van huisarts, is 
vastgelegd op : 

- maximum 300 voor de jaren 2004 tot 2009; 
 
Per Gemeenschap is dit aantal vastgelegd op : 
1° wat de kandidaten betreft met een einddiploma uitgereikt door een universiteit die onder de  

bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap valt, 
- maximum 180 voor de jaren 2004 tot 2009; 

 
2° wat het aantal kandidaten betreft met een einddiploma uitgereikt door een universiteit die onder  

de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap valt, 
- maximum 120 voor de jaren 2004 tot 2009. 
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Art. 2.  
Het minimale aantal kandidaten dat voor de jaren 2004 tot 2005 jaarlijks toegang heeft tot de 
opleiding voor een titel van geneesheer-specialist, die het voorwerp uitmaakt van de erkenning 
bedoeld in artikel 35quater van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, is vastgelegd op : 
 
1° voor de universiteiten die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap vallen,  

minstens : 
Anesthesie-reanimatie -------------------------------------------------------------------------- 24 

Chirurgie, orthopedie, neurochirurgie, urologie, plastische heelkunde ------------------------ 26 

Neurologie --------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Psychiatrie -------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Gynaecologie-verloskunde ---------------------------------------------------------------------- 8 

Oftalmologie ------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Oto-rhino- laryngologie -------------------------------------------------------------------------- 5 

Stomatologie ------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Dermatologie ------------------------------------------------------------------------------------ 5 

Inwendige geneeskunde, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pneumologie ------- 40 

Pediatrie ---------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Pediatrie ---------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Fysiotherapie ------------------------------------------------------------------------------------ 3 

Klinische biologie ------------------------------------------------------------------------------- 8 

Röntgendiagnose ------------------------------------------------------------------------------- 12 

Radiotherapie ------------------------------------------------------------------------------------ 3 

Nucleaire geneeskunde -------------------------------------------------------------------------- 2 

Pathologische anatomie-------------------------------------------------------------------------- 2 

Kandidaten van gelijk welke van de hierboven vermelde disciplines  

die moeten beschikken over een onderzoeksmandaat ------------------------------------ 6 

 

Totaal -----------------------------------------------------------------------------------------------------------206 
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2° voor de universiteiten die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap vallen : 
Anesthesie-reanimatie -------------------------------------------------------------------------- 21 

Chirurgie, orthopedie, neurochirurgie, urologie, plastische heelkunde ------------------------ 18 

Neurologie --------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Psychiatrie -------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Gynaecologie-verloskunde ---------------------------------------------------------------------- 7 

Oftalmologie ------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Oto-rhino- laryngologie -------------------------------------------------------------------------- 3 

Stomatologie ------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Dermatologie ------------------------------------------------------------------------------------ 3 

Inwendige geneeskunde, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pneumologie ------- 30 

Geriatrie ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Pediatrie ---------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Fysiotherapie ------------------------------------------------------------------------------------ 3 

Klinische biologie ------------------------------------------------------------------------------- 3 

Röntgendiagnose ------------------------------------------------------------------------------- 10 

Radiotherapie ------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Nucleaire geneeskunde -------------------------------------------------------------------------- 2 

Pathologische anatomie-------------------------------------------------------------------------- 2 

Kandidaten van gelijk welke van de hierboven vermelde disciplines  

die moeten beschikken over een onderzoeksmandaat ------------------------------------ 4 

 

Totaal -----------------------------------------------------------------------------------------------------------144 
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Art. 2bis.  
Het minimale aantal kandidaten dat, voor de jaren 2006 tot 2009, jaarlijks toegang heeft tot de 
opleiding voor een titel van geneesheer-specialist, die het voorwerp uitmaakt van de erkenning 
bedoeld in artikel 35quater van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, is vastgelegd op : 
1° voor de universiteiten die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap vallen,  

minstens : 

Anesthesie-reanimatie ------------------------------------------------------------------------- 24 

Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische heelkunde ----------------------------------------- 24 

Neurochirurgie ---------------------------------------------------------------------------------- 2 

Neurologie -------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Psychiatrie ------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Gynaecologie-verloskunde ---------------------------------------------------------------------- 8 

Oftalmologie ------------------------------------------------------------------------------------ 8 

Oto-rino- laryngologie --------------------------------------------------------------------------- 5 

Stomatologie ------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Dermatologie ------------------------------------------------------------------------------------ 5 

Inwendige geneeskunde, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pneumologie,  

waarvan minstens 12 kandidaten inwendige geneeskunde ------------------------------------ 44 

Geriatrie ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Pediatrie ---------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Physiotherapie ---------------------------------------------------------------------------------- 3 

Klinische biologie ------------------------------------------------------------------------------- 8 

Röntgendiagnose ------------------------------------------------------------------------------- 12 

Radiotherapie ----------------------------------------------------------------------------------- 3 

Nucleaire geneeskunde ------------------------------------------------------------------------- 2 

Pathologische anatomie ------------------------------------------------------------------------- 2 

 

Totaal -----------------------------------------------------------------------------------------------------------204 
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2° voor de universiteiten die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap vallen : 
Anesthesie-reanimatie ------------------------------------------------------------------------- 21 

Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische heelkunde ----------------------------------------- 17 

Neurochirurgie ---------------------------------------------------------------------------------- 1 

Neurologie -------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Psychiatrie ------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Gynaecologie-verloskunde ---------------------------------------------------------------------- 7 

Oftalmologie ------------------------------------------------------------------------------------ 5 

Oto-rino- laryngologie --------------------------------------------------------------------------- 3 

Stomatologie ------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Dermatologie ------------------------------------------------------------------------------------ 3 

Inwendige geneeskunde, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pneumologie,  

waarvan minstens 8 kandidaten inwendige geneeskunde ------------------------------------- 32 

Geriatrie ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Pediatrie ---------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Physiotherapie ---------------------------------------------------------------------------------- 3 

Klinische biologie ------------------------------------------------------------------------------- 3 

Róntgendiagnose ------------------------------------------------------------------------------- 10 

Radiotherapie ----------------------------------------------------------------------------------- 2 

Nucleaire geneeskunde ------------------------------------------------------------------------- 2 

Pathologische anatomie ------------------------------------------------------------------------- 2 

 

Totaal -----------------------------------------------------------------------------------------------------------142 
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HOOFDSTUK II. - Beroepstitels waarop de beperking van het aantal kandidaten niet van 
toepassing is. 
 
Art. 3.  
Artikel 1 is niet van toepassing op de volgende kandidaten of beroepstitels : 
1° de titel van geneesheer-specialist in het beheer van de gezondheidsgegevens; 
 
2° de titel van geneesheer-specialist in de medisch-gerechtelijke geneeskunde; 
 
3° de titel van geneesheer-specialist in de arbeidsgeneeskunde; 
 
4° de titel van geneesheer-specialist in de kinder- en jeugdpsychiatrie, voor de jaren 2004 tot 2012,  

a rato van een totaal aantal van 180 kandidaten, waarvan 108 met einddiploma uitgereikt door 
een universiteit die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap valt en 72 met 
einddiploma uitgereikt door een universiteit die onder de Franse Gemeenschap valt; 

 
5° de bijzondere beroepstitels bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991  

houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de 
geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde. 

 
6° voor de jaren 2004 tot 2012, a rato van een totaal aantal van 198 kandidaten, waarvan 119 met  

einddiploma uitgereikt door een universiteit die onder de bevoegdheid van de Vlaamse 
Gemeenschap valt en 79 met einddiploma uitgereikt door een universiteit die onder  
de Franse Gemeenschap valt : 
- artsen die een onderzoeksmandaat hebben; 
 
- mandaten van kandidaat-specialisten die enkel kunnen worden gebruikt als compensatie voor de  

duur van de opleidingen die buiten België plaats hebben gehad. 
 
7° de titel van geneesheer-specialist in de acute geneeskunde, voor de jaren 2007 tot 2012,  

a rato van een totaal aantal van 10 kandidaten per jaar, waarvan 6 met einddiploma uitgereikt 
door een universiteit die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap valt en 4 met 
einddiploma uitgereikt door een universiteit die onder de Franse Gemeenschap valt; 

 
8° de titel van geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde, voor de jaren 2007 tot 2012,  

a rato van een totaal aantal van 5 kandidaten per jaar, waarvan 3 met einddiploma uitgereikt door 
een universiteit die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap valt en 2 met 
einddiploma uitgereikt door een universiteit die onder de Franse Gemeenschap valt; 

 
9° de bijzondere beroepstitel van huisarts en de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist  

voor de kandidaten die beschikken over een diploma van secundair onderwijs afgeleverd door 
een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die geen volledige opleiding organiseert die 
leidt tot het diploma van  arts doktor in de genees-, heel- en verloskunde. 
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HOOFDSTUK III. - Criteria voor de selectie en de verdeling van de kandidaten. 
 
Art. 4.  
§ 1. Het criterium voor de selectie van de kandidaten voor het verkrijgen van bijzondere 
beroepstitels voorbehouden aan de geneesheren en bedoeld in artikel 1 en 2 van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de 
beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde bestaat uit een attest waaruit 
blijkt dat de kandidaat aanvaard is door een faculteit geneeskunde voor de discipline waarin hij een 
opleiding wenst te volgen en dat hij er toegang heeft tot een specifieke opleiding die georganiseerd 
wordt door een of meerdere universiteiten en die, voor de kandidaat-specialisten, samenvalt met de 
eerste twee jaren van de opleiding. 
 
§ 2. De stageplannen van de kandidaat-huisartsen en kandidaat-specialisten die hun diploma 
behaald hebben in een universiteit die onder de Vlaamse Gemeenschap of Franse Gemeenschap 
valt, worden enkel aan de erkenningscommissies voorgelegd en komen enkel in aanmerking voor de 
duur van de opleiding onder de volgende voorwaarden : 
1° het totale aantal attesten, voor de universiteiten die onder de bevoegdheid van  

de Vlaamse Gemeenschap vallen of voor de universiteiten die onder de bevoegdheid van de 
Franse Gemeenschap vallen, ligt niet hoger dan het respectieve aantal kandidaten die toegang 
hebben tot de bijzondere beroepstitels waarop de beperking van het aantal kandidaten van 
toepassing is; 

 
2° het aantal attesten met betrekking tot de bijzondere beroepstitel van huisarts,  

voor de universiteiten die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap vallen of voor de 
universiteiten die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap vallen, ligt niet hoger dan 
het respectieve maximumaantal van de kandidaten die toegang hebben tot de bijzondere 
beroepstitel van huisarts; 

 
3° het aantal attesten met betrekking tot de bijzondere beroepstitels van geneesheer-specialist,  

voor de universiteiten die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap vallen of voor de 
universiteiten die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap vallen, ligt niet hoger dan 
het respectieve maximumaantal van de kandidaten die toegang hebben tot het verkrijgen van de 
bijzondere beroepstitels van geneesheer-specialist waarop de beperking van het aantal kandidaten 
van toepassing is; 

 
4° het aantal attesten met betrekking tot de bijzondere beroepstitels van geneesheer-specialist,  

voor de universiteiten die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap vallen of voor de 
universiteiten die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap vallen, ligt niet lager dan de 
respectieve aantallen kandidaten die vastgelegd zijn voor elk van de beroepstitels van 
geneesheer-specialist waarop de beperking van het aantal kandidaten van toepassing is; 

 
5° indien geen enkele oplossing wordt gevonden om een adequaat aantal te selecteren voor  

de universiteiten die onder de bevoegdheid van een bepaalde Gemeenschap vallen, moet het 
overschot aan geneesheren-specialisten of aan huisartsen worden verdeeld, te rekenen vanaf de 
volgende jaren en op z'n laatst tot 2012, door aftrekking van de vastgestelde aantallen 
respectievelijk voor de geneesherenspecialisten of de huisartsen. 
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§ 3. Indien, voor de eerste jaren, het aantal attesten bedoeld in artikel § 1, voor de universiteiten die 
onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of Franse Gemeenschap vallen, lager ligt dan 
het minimumaantal kandidaten die toegang hebben tot het verkrijgen van de bijzondere 
beroepstitels waarop de beperking van het aantal kandidaten van toepassing is,  
1° gebeurt de verdeling, voor de jaren 2004 tot en met 2009, tussen kandidaat-specialisten  

en -huisartsen a rato van respectievelijk 57 % en 43 %, met dien verstaande dat een 
minimumaantal kandidaat-specialisten, nl 180 voor de Vlaamse Gemeenschap en 120 voor de 
Franse Gemeenschap, gegarandeerd wordt; 

 
2° kan er afgeweken worden van § 2, 4° van dit artikel, mits het totaalaantal attesten met  

betrekking tot de bijzondere beroepstitels van geneesheer-specialist verdeeld wordt onder de 
verschillende bijzondere beroepstitels van geneesheer-specialist, naar verhouding van de 
minimumaantallen vastgelegd in artikel 2; 

 
3° wordt het ontbrekende aantal huisartsen of geneesheren-specialisten verdeeld in credit over  

een of meerdere volgende jaren en op z'n laatst tot 2012.  
 
Art. 4bis.  
§ 1. Wanneer een kandidaat huisarts of een kandidaat specialist aan zijn opleiding verzaakt, mag hij 
vervangen worden door respectievelijk een andere kandidaat huisarts of een andere kandidaat 
specialist. 
 
Men beschouwt dat de kandidaat aan zijn opleiding heeft verzaakt wanneer : 
1° de administratie een attest ontvangt ondertekend door de Dekaan van de faculteit Geneeskunde  

en door de kandidaat, waarin de kandidaat bevestigt dat een einde aan de opleiding gemaakt 
wordt; of, 

 
2° de Minister bevoegd voor de Volksgezondheid, beslist heeft een einde te maken aan de opleiding  

op advies van de bevoegde erkenningcommissie of van de bevoegde kamer van de Hoge Raad 
van de geneesheren-specialisten en de huisartsen zetelend in beroep; of, 

 
3° de kandidaat overleden is. 
 
 
 
Art. 5.  
Het Koninklijk Besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van het globaal aantal geneesheren, 
opgesplitst per Gemeenschap, die toegang hebben tot het verkrijgen van bepaalde bijzondere 
beroepstitels, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 7 november 2000 en 10 november 2000, 
wordt opgeheven. 
 
 


