
22 JANUARI 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria 

voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten in de 

verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise. 
 
Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonderheid op 

artikel 35sexies, ingevoegd bij de wet van 19 december 1990; 

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van 

huisartsen, inzonderheid op artikel 3; 

Gelet op 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, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1993, 8 

november 1995, 11 april 1999, 15 oktober 2001, 17 februari 2002, 17 februari 2005, 10 augustus 2005, 24 mei 2006 en 15 september 2006; 

Gelet op het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, 

stagemeesters en stagediensten; 

Gelet op het advies van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen, gegeven op 15 juni 2005; 

Overwegende dat de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen gevraagd werd om een nieuw advies uit te brengen over de 

mogelijkheid om een "gemeenschappelijke" specialiteit te creëren voor de gerechtelijke geneeskunde en de verzekerings- en 

expertisegeneeskunde, aangezien deze disciplines nauw bij elkaar aansluiten; overwegende echter dat enerzijds het ministerieel besluit 

betreffende de gerechtelijke geneeskunde reeds gepubliceerd is en dat anderzijds de verzekerings- en expertisegeneeskunde een discipline is 

die de laatste jaren enorm is gegroeid, dat er dus reden toe is om deze discipline snel te erkennen zodat ze in alle transparantie en in alle 

veiligheid zou kunnen worden uitgeoefend, en dat dit besluit de mogelijkheid niet uitsluit om in de toekomst een gemeenschappelijke 

specialiteit te overwegen; 

Gelet op het advies 41.056/3 van de Raad van State, gegeven op 17 oktober 2006, 

 

HOOFDSTUK I. - Definities. 

 

Artikel 1.  

 

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 

1. verzekeringsgeneeskunde : de tak van de sociale geneeskunde die betrekking heeft op de evaluatie 

van gezondheidsschade, de terugbetaling van de gezondheidszorg, de medisch-sociale controle, de 

sociaalprofessionele revalidatie, de problemen van organisatie van de geneeskunde en de preventie 

van gezondheidsschade in het kader van private verzekeringen en de sociale wetgeving, in het 

bijzonder in het kader van het socialezekerheidsstelsel; 

2. medische expertise : een onafhankelijk medisch onderzoek op vraag van een gerechtelijke instantie 

of van één of meerdere partijen met de bedoeling een of meerdere van de volgende parameters te 

beoordelen: 

a) de lichamelijke schade; 

b) de noodzaak en de duur van een medische behandeling; 

c) de toepassing van de medische criteria in het kader van de sociale wetgeving, het burgerlijk recht 

of een verzekeringspolis. 

 

HOOFDSTUK II. - Erkenningscriteria. 

 

Art. 2.  

 

Op voorwaarde dat hij voldoet aan de criteria bepaald in artikel 3, kan erkend worden als geneesheer-

specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise : 

1. de houder van het wettelijk diploma bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 

november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, die, op het ogenblik 

dat hij de opleiding bedoeld in artikel 3 aanvat, het bewijs levert van minstens twee jaar klinische 

ervaring; 

2. de huisarts of de geneesheer-specialist, houder van één van de bijzondere beroepstitels bedoeld in 

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. 

 

Art. 3.  
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§ 1. De in artikel 2 bedoelde personen moeten, om te worden erkend voor het voeren van de bijzondere 

beroepstitel van geneesheer-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise een 

opleiding van ten minste twee jaar gevolgd hebben die aan de volgende criteria voldoet : 

1. een specifieke opleiding op universitair niveau gevolgd hebben, die minstens overeenstemt met 

twee jaar voltijdse opleiding en die minstens betrekking heeft op de volgende materies : 

a) de medische evaluatie van lichamelijke schade; 

b) medische en juridische aspecten van de verzekeringsgeneeskunde binnen de sociale 

verzekeringsstelsels; 

c) medische en juridische aspecten van de verzekeringsgeneeskunde binnen de private 

verzekeringsstelsels met inbegrip van de medische expertise; 

d) professionele en extraprofessionele revalidatie en rehabilitatie; 

e) kwantitatieve methodes in de verzekeringsgeneeskunde; 

f) deontologie en ethiek van de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise; 

2. gedurende een periode gelijk aan minstens één jaar voltijds, een stage in één of meerdere erkende 

stagediensten gevolgd hebben; 

3. een origineel wetenschappelijk werk met betrekking tot de verzekeringsgeneeskunde en de 

medische expertise gepubliceerd hebben of voor een examencommissie van specialisten 

voorgesteld hebben. 

 

§ 2. Voor de artsen bedoeld in artikel 2, 2°, mag de stage bedoeld in § 1, 2°, gevolgd worden tijdens de 

opleiding als geneesheer-specialist in één van de disciplines vermeld in artikel 1 van het voornoemde 

koninklijk besluit van 25 november 1991. 

 

HOOFDSTUK III. - Criteria voor het behoud van de erkenning. 

 

Art. 4.  

 

Om erkend te blijven, levert de geneesheer-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische 

expertise minstens om de vijf jaar het bewijs dat hij zijn kennis op het gebied van de 

verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise onderhoudt en ontwikkelt door middel van 

permanente vorming van gemiddeld twintig uren per jaar of dat hij meewerkt aan wetenschappelijke 

publicaties van een passend niveau die betrekking hebben op de verzekeringsgeneeskunde en de 

expertisegeneeskunde. 

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 kan de 

erkende geneesheer-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise ook houder zijn van 

een van de bijzondere beroepstitels voorzien 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. 

 

HOOFDSTUK IV. - Erkenningscriteria voor stagediensten en stagemeesters. 

 

Art. 5.  

 

Als stagedienst in de zin van artikel 3, 2° kan erkend worden de medische directie van een sociale of 

private verzekeringsinstelling, of een groepspraktijk van minstens twee geneesheren-specialisten in de 

verzekeringsgeneeskunde en medische expertise wier essentiële activiteit bestaat in de uitoefening van de 

verzekeringsgeneeskunde en de expertisegeneeskunde. 

De stagemeester is een erkende geneesheer-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en medische 

expertise die voltijds werkzaam is in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise. 

 

HOOFDSTUK V. - Overgangsbepalingen. 

 

Art. 6.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007012235%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=20&cn=2007012235&table_name=wet&nm=2007022129&la=N&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dd+%3D+date%272007-01-22%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=22&dddm=01&imgcn.x=26&imgcn.y=2#LNKR0003#LNKR0003
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007012235%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=20&cn=2007012235&table_name=wet&nm=2007022129&la=N&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dd+%3D+date%272007-01-22%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=22&dddm=01&imgcn.x=26&imgcn.y=2#Art.3#Art.3
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007012235%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=20&cn=2007012235&table_name=wet&nm=2007022129&la=N&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dd+%3D+date%272007-01-22%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=22&dddm=01&imgcn.x=26&imgcn.y=2#LNK0004#LNK0004
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007012235%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=20&cn=2007012235&table_name=wet&nm=2007022129&la=N&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dd+%3D+date%272007-01-22%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=22&dddm=01&imgcn.x=26&imgcn.y=2#LNKR0004#LNKR0004
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007012235%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=20&cn=2007012235&table_name=wet&nm=2007022129&la=N&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dd+%3D+date%272007-01-22%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=22&dddm=01&imgcn.x=26&imgcn.y=2#Art.4#Art.4
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007012235%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=20&cn=2007012235&table_name=wet&nm=2007022129&la=N&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dd+%3D+date%272007-01-22%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=22&dddm=01&imgcn.x=26&imgcn.y=2#LNK0005#LNK0005
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007012235%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=20&cn=2007012235&table_name=wet&nm=2007022129&la=N&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dd+%3D+date%272007-01-22%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=22&dddm=01&imgcn.x=26&imgcn.y=2#LNKR0005#LNKR0005
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007012235%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=20&cn=2007012235&table_name=wet&nm=2007022129&la=N&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dd+%3D+date%272007-01-22%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=22&dddm=01&imgcn.x=26&imgcn.y=2#Art.5#Art.5
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007012235%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=20&cn=2007012235&table_name=wet&nm=2007022129&la=N&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dd+%3D+date%272007-01-22%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=22&dddm=01&imgcn.x=26&imgcn.y=2#Art.7#Art.7


 

Gedurende twee jaar vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit kan erkend worden als 

geneesheer-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise, de geneesheer die 

algemeen bekend staat als bekwaam in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise en 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 

bekwaam, kan geleverd worden door o.a. persoonlijke publicaties, een verklaring van erkende 

specialisten met wie hij geregeld heeft samengewerkt, zijn deelname aan nationale en internationale 

congressen, aan wetenschappelijke vergaderingen m.b.t. verzekeringsgeneeskunde of medische expertise. 

Gedurende één jaar vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, kan een stageperiode of een 

periode van theoretische opleiding in de materies opgesomd onder punt 1° van artikel 3, die vóór deze 

datum aangevat en eventueel beëindigd is, in aanmerking worden genomen voor de in artikel 3 bedoelde 

erkenning. 

 

Art. 7.  

 

De acht jaar anciënniteit van de stagemeester bedoeld in artikel 5, 2, van het ministerieel besluit van 30 

april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, 

stagemeesters en stagediensten is slechts vereist vanaf negen jaar na de datum van de inwerkingtreding 

van dit besluit. 
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