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27 FEBRUARI 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria
voor de erkenning van geneesheren-specialisten,
stagemeesters en stagediensten
voor de specialiteit van gerechtelijke geneeskunde.
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HOOFDSTUK 1. –
Criteria voor de opleiding en de erkenning van geneesheren-specialisten in de gerechtelijke
geneeskunde.-----------------------------------------------------------------------------------------------Art. 1
HOOFDSTUK 2. –
Criteria voor de erkenning van stagemeesters in de gerechtelijke geneeskunde.------Art. 2
HOOFDSTUK 3. –
Criteria voor de erkenning van stagediensten.---------------------------------------------------Art. 3
HOOFDSTUK 4. –
Overgangsbepalingen. ----------------------------------------------------------------------------------Art. 4
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HOOFDSTUK 1. - Criteria voor de opleiding en de erkenning van geneesheren-specialisten in de
gerechtelijke geneeskunde.
Artikel 1.
Om erkend te worden als houder van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de
gerechtelijke geneeskunde, moet de kandidaat :
1° een opleiding hebben gevolgd die overeenstemt met een voltijdse opleiding van ten minste vijf jaar,
bestaande uit :
a) een theoretische opleiding in de expertisegeneeskunde, op universitair niveau, die overeenstemt
met een voltijdse opleiding van ten minste 12 maanden, welke onder meer een opleiding omvat
in het aansprakelijkheidsrecht, de expertiseprocedure, de propedeutica van de sequelen in de
verschillende medische specialiteiten, alsook in het evalueren van lichamelijke schade;
b) een stage in de pathologische anatomie, die overeenstemt met een voltijdse opleiding van ten
minste 18 maanden, in één of meer stagediensten erkend overeenkomstig het ministerieel besluit
van 26 april 1982 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesherenspecialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van pathologische anatomie;
c) een stage in de gerechtelijke geneeskunde, die overeenstemt met een voltijdse opleiding van ten
minste 30 maanden, in één of meer stagediensten erkend overeenkomstig artikel 3, welke onder
meer een specifieke opleiding omvat in de klinische gerechtelijke geneeskunde, de thanatologie,
de toxicologie, de criminalistiek, het stafrecht en de technieken inzake de analyse van
biologische sporen;
2° tijdens de opleiding ten minste 20 autopsieën en ten minste 120 strafrechtelijke expertises per jaar
hebben uitgevoerd, en daarin en in zijn andere werkzaamheden een steeds grotere
verantwoordelijkheid op zich genomen hebben;
3° ten minste eenmaal in de loop van de opleiding een mededeling hebben gedaan op een
gezaghebbende wetenschappelijke vergadering en in een gezaghebbend tijdschrift een artikel hebben
gepubliceerd over een wetenschappelijk onderwerp in verband met de gerechtelijke geneeskunde;
4° een stageboekje hebben bijgehouden, waarin hij over alle activiteiten rapporteert,
daarbij een onderscheid makend tussen de handelingen waaraan hij heeft deelgenomen en die welke
hij persoonlijk heeft verricht, en waarin hij de seminaries, leergangen en andere didactische of
wetenschappelijke activiteiten waaraan hij heeft deelgenomen vermeldt.

Art. 1 bis
In afwijking van artikel 4, § 1, van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de
algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten en
tot 31 december 2016, kan de erkende geneesheer-specia list in de gerechtelijke geneeskunde ook houder
zijn van een der bijzondere beroepstitels bepaald in artikel 1 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.
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HOOFDSTUK 2. - Criteria voor de erkenning van stagemeesters in de gerechtelijke geneeskunde.
Art. 2.
De kandidaat-stagemeester die erkend wenst te worden om de opleiding van kandidaat-specialisten in de
gerechtelijke geneeskunde te verzekeren, moet aan de volgende erkenningscriteria beantwoorden :
1° aan de algemene criteria voor de erkenning van stagemeesters beantwoorden;
2° voltijds in de gerechtelijke geneeskunde werkzaam te zijn;
3° beschikken over ten minste één medewerker-specialist in de gerechtelijke geneeskunde of in de
pathologische anatomie;
4° ervoor zorgen dat de kandidaat-specialist in contact blijft met de volgende medische disciplines :
pathologische anatomie, klinische biologie, heelkunde, orthopedische heelkunde, psychiatrie,
tandheelkunde, plastische en reconstructieve heelkunde, fysische geneeskunde en revalidatie.
HOOFDSTUK 3. - Criteria voor de erkenning van stagediensten.
Art. 3.
Om erkend te worden als stagedienst in de gerechtelijke geneeskunde, moet de dienst :
1° beantwoorden aan de algemene criteria voor de erkenning van stagediensten;
2° deel uitmaken van een universiteit of van een interuniversitair netwerk
voor gerechtelijke geneeskunde.
HOOFDSTUK 4. - Overgangsbepalingen.
Art. 4.
In afwijking van artikel 1 kan als geneesheer-specialist in de gerechtelijke geneeskunde erkend worden,
de geneesheer-specialist die algemeen bekend staat als bekwaam in de gerechtelijke geneeskunde of die
het bewijs levert dat hij, met een voldoende kennis sedert ten minste vijf jaar na het behalen van zijn
diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of van het diploma van arts, deze discipline op
een substantiële en belangrijke manier uitoefent. Hij dient daartoe binnen twee jaar na de datum van
inwerkingtreding van dit besluit een aanvraag in te dienen.
Het bewijs dat hij algemeen bekend staat als bijzonder bekwaam, kan geleverd worden door o.a.
persoonlijke publicaties, zijn deelname aan nationale en internationale congressen, aan wetenschappelijke
vergaderingen m.b.t. gerechtelijke of expertisegeneeskunde en aan gerechtelijke expertises.
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