
 

 

 
 
 
 

 
Geachte Mevrouw Minister, 
 
De Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen1, behandelde tijdens de vergadering van 
28 april 2016 verschillende aspecten rond erkenningscriteria van huisartsen. 
 
Deze problematiek is belangrijk en complex, wat aanleiding gaf tot de beleefde vraag of een 
onderhoud met U over deze materie mogelijk is. Een delegatie van het Bureau met enkele leden 
vertegenwoordigers van de huisartsen zou heel graag ingaan op een uitnodiging. 
 
Vooreerst kwam de wettelijke regeling rond het behoud van de erkenning als huisarts ter sprake. 
 
Het recente M.B. 12 november 2015 2 paste het artikel 10 van het M.B. 1 maart 2010 grondig aan. 
Enerzijds bestaat hier begrip voor gezien de onduidelijke en onzekere  situatie van een groep 
artsen die andere activiteiten ontwikkelden naast of in plaats van de klassieke huisartsgeneeskunde. 
Maar er werd ook bezorgdheid geuit over het plots wegvallen van een aantal relevante 
kwaliteitscriteria. 
In opvolging van uw adviesaanvraag d.d. 28 mei 2015 3 en het advies van de Hoge Raad d.d. 25 
juni 2015,  werd door de Werkgroep Huisartsen verder onderzocht hoe een systeem van 
“behoud/intrekking van erkenning” kan vervangen worden door een meer flexibel systeem van 
criteria en voorwaarden rond de beroepsuitoefening. Een overleg met een gedachtewisseling over 
deze belangrijke materie, zou oriënterend zijn voor de verdere werkzaamheden. 

                                                 
1  Hierna “Hoge Raad” 
2  M.B. 12 november 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling 

van de criteria voor de erkenning van huisartsen, BS 24.12.2015. 

 
3  Uw ref. MDB/PF/BW/KVDW/2015.05.19 
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Ten tweede bracht de Hoge Raad een advies uit over de vereiste anciënniteit van de huisarts-
stagemeester (bijlage 1). 
Het huidige artikel 5 van het M.B. 26 november 1997 4 is onduidelijk geformuleerd. De Hoge 
Raad vindt het aangewezen 5 jaar anciënniteit te vereisen na het behalen van de erkenning als 
huisarts. Hierdoor wordt een criterium ingevoerd dat vergelijkbaar is met het criterium voor 
stagemeesters-specialisten 5. 
 
Ten derde adviseerde de Hoge Raad een duidelijke regeling in te voeren over modaliteiten van 
buitenlandse stages voor huisartsen in opleiding (bijlage 2). 
De Hoge Raad verwijst naar de bepalingen van art 55a van de Richtlijn beroepskwalificaties 
2005/36/EC , naar de bepalingen van het M.B. 23.04.2014 en het advies van 25 juni 2015 terzake. 
Voor huisartsstages in het buitenland, wordt geadviseerd om met een aanpassing van het M.B. 1 
maart 2010 een maximumduurtijd van 18 maand te voorzien, de nuance  te maken tussen lidstaten 
EEA 6 en derde landen, een erkenning van de buitenlandse stagemeester conform de nationale 
wetgeving van het gastland te vereisen evenals een overeenkomst en notificatie vergelijkbaar met 
de bepalingen in art 11 van het M.B. 23.04.2014. 
 
Tenslotte adviseerde de Hoge Raad de wettelijke regeling inzake de duurtijd van ziekenhuisstages 
voor huisartsen meer Richtlijn7- conform te maken en tevens rekening te houden met de 
imperatieven van de praktische organisatie zeker in het licht van de dubbele cohorte 2018.  
Er wordt geadviseerd artikel 6 van het M.B. 1 maart 2010 aan te passen waardoor uniform in elk 
stageplan 6 maand ziekenhuisstage opgelegd wordt (niet minder, niet meer). 
De Hoge Raad drong ook aan op communicatie tussen de Werkgroep Huisartsen en de 
Werkgroep Specialisten teneinde de capaciteit van stageplaatsen in ziekenhuizen beter te kunnen 
inschatten en op te volgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  M.B. 26 november 1997 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de 

huisartsgeneeskunde, BS   16 december 1997. 

 
5  M.B. 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-

specialisten, stagemeesters en stagediensten, BS  27 mei 2014. 

Advies d.d. 25 juni 2015 na uw adviesaanvraag d.d. 11 mei en 11 juni 2015. 

 
6  European Economic Area, zie Richtlijn 2005/36/EC 
7  Art 28, 3 Richtlijn 2005/36/EC  
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Hopend op een uitnodiging voor het hierboven aangevraagde onderhoud, tekenen wij met 
bijzondere hoogachting, 
 
Met de meeste hoogachting, 

 
 
Prof. J. Boniver 
Voorzitter Hoge Raad 

 
Dr. P. Waterbley     De hr C Decoster 

    Voorzitter FOD 
Ondervoorzitter- Secretaris     Directeur-Generaal 
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