Specifieke stages
artikel 12 MB 23.04.2014
transversale criteria

I.

CONTEXT

De behoefte aan stages om bepaalde specifieke vaardigheden te verwerven, laat zich al lang voelen.
De diversiteit en de evolutie van de medische activiteiten maken het soms onmogelijk om een
volledige opleiding te garanderen binnen de erkende stagediensten volgens de klassieke procedure.
In het buitenland kunnen er specifieke stages plaatsvinden in opleidingscentra die niet voldoen aan
alle criteria, maar die formeel erkend zijn door de bevoegde overheid (bv. het Verenigd Koninkrijk).
Artikel 25 van de Richtlijn Beroepskwalificaties 2005/36/EG1 eist een erkenning van de stagediensten
door een bevoegde overheid.
“Artikel 25
Specialist medical training
1. Admission to specialist medical training shall be contingent upon completion and validation of a basic
medical training programme as referred to in Article 24(2) in the course of which the trainee has acquired the
relevant knowledge of basic medicine.
2. Specialist medical training shall comprise theoretical and practical training at a university or medical
teaching hospital or, where appropriate, a medical care establishment approved for that purpose by the
competent authorities or bodies.
The Member States shall ensure that the minimum duration of specialist medical training courses referred to
in Annex V, point 5.1.3 is not less than the duration provided for in that point. Training shall be given under
the supervision of the competent authorities or bodies. It shall include personal participation of the trainee
specialised doctor in the activity and responsibilities entailed by the services in question.
3. Training shall be given on a full-time basis at specific establishments which are recognised by the
competent authorities. It shall entail participation in the full range of medical activities of the department
where the training is given, including duty on call, in such a way that the trainee specialist devotes all his
professional activity to his practical and theoretical training throughout the entire working week and
throughout the year, in accordance with the procedures laid down by the competent authorities. Accordingly,
these posts shall be the subject of appropriate remuneration.
…”
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De minimale opleidingsduren uit bijlage V van de Richtlijn worden als weinig veeleisend beschouwd,
en het is niet uitgesloten dat ze verlengd zullen worden. Dat zou deze problematiek nog delicater
maken.
Het MB van 23.04.20142 tot vaststelling van de algemene (« transversale ») criteria voor de
erkenning van artsen-specialisten, stagemeesters en stagediensten heeft (art 12) een procedure
ingevoerd van “notificatie” bij de federale overheid (de overheid die bevoegd is voor de erkenning
van de stagediensten).
Er bestaan wat dat betreft twee interpretaties:
-

-

De notificatie is « passief »: de federale overheid registreert de aanvragen van diensten waar
de specifieke stages zullen plaatsvinden, maar evalueert ze niet. Het gaat om « niet-erkende
diensten » (cfr. art 12). De gewestelijke overheden evalueren de aanvragen bij de erkenning
van de stageplannen.
De notificatie is een notificatie onderworpen aan de criteria van artikel 12 van het MB van
23.04.2014. De bevoegde overheid mag zich niet beperken tot een notificatie van « nieterkende diensten » die de criteria uit artikel 12 niet naleven.
De Europese regelgeving is bovendien duidelijk (art 25): de bevoegde overheid moet de
stageplaatsen formeel erkennen, eventueel op basis van specifieke criteria.

Tot nog toe heeft de eerste interpretatie de bovenhand, en evalueert de federale overheid de
aanvragen voor specifieke stages (van « niet-erkende » diensten) niet.
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Het is opmerkelijk dat de aanvragen tot notificatie extreem beperkt zijn.
Bovendien verstrekken aanvragers van een erkenning als stagemeester/dienst die moeilijkheden
hebben om een erkenning te krijgen soms een opleiding in de vorm van specifieke stages.

II.

ADVIES VAN DE HOGE RAAD VAN GENEESHEREN-SPECIALISTEN EN VAN HUISARTSEN

Naar aanleiding van een adviesaanvraag van mevrouw de minister van 11 mei 2015 heeft de Hoge
Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen ter zake twee adviezen uitgebracht (bijlage 1
en 2: advies van 25 juni 2015 en van 15 oktober 2015).
De Raad erkent het nut van specifieke stages maar benadrukt het belang van een strikte toepassing
van de criteria gezien het gevaar op misbruik. De werkgroep specialisten had het risico op een
parallel circuit niet uitgesloten en stelde een evaluatie geval per geval voor.
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WIJZIGING van het MB van 23.04.2017 door het MB van 13 september 20163

III.

Het gewijzigde artikel 12 voegt voorwaarden toe en eist dat er « garanties » worden gegeven
aangaande het kwaliteitssysteem, het aantal opgeleide personen, het toezicht en het organogram
dat dit documenteert, de evaluatie, de continuïteit van de zorg en gebeurlijk ook de wachtdiensten.
De notificatie wordt dus (nog) meer onderhevig aan « voorwaarden ».
« Art. 12
§1
De kandidaat-specialist kan maximum 1[zes maanden]1 van de stage in het kader van een dienst die niet is
erkend als stagedienst verrichten teneinde bepaalde specifieke vaardigheden te verwerven die betrekking
hebben op een bepaald beperkt onderdeel van het specialisme die niet kunnen worden verworven binnen een
erkende stagedienst.

§ 2.

3

De kandidaat-specialist kan een gedeelte van zijn stage in het kader van een dergelijke specifieke stage
verrichten op voorwaarde dat :
1° de erkende coördinerend stagemeester verantwoordelijk blijft voor de opleiding van de kandidaatspecialist;
2° een overeenkomst wordt afgesloten tussen de coördinerend stagemeester, de kandidaat-specialist en het
diensthoofd van de dienst waarbinnen de specifieke stage wordt volbracht. In deze overeenkomst worden
minstens de modaliteiten van de stage, de billijke vergoeding, de eindtermen van de stage evenals de
modaliteiten op basis waarvan de kandidaat-specialist de voordelen van een beroepsverzekering geniet,
vastgesteld.

§ 3.
De structuur waarbinnen de specifieke stage wordt volbracht, wordt genotificeerd bij de FOD Volksgezondheid
en wordt geregistreerd op een lijst die wordt bijgehouden door bovenvermelde overheidsdienst.
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[Bij deze notificatie worden garanties gegeven voor het kwaliteitssysteem, het aantal opgeleide personen, het
toezicht en het organogram dat dit documenteert, de evaluatie, de continuïteit van de zorg en gebeurlijk ook
de wachtdiensten.]1
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M.B. 13 september 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van
de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en
stagediensten, BS 19.09.2016.
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VORIGE VERSIE(S)
Alle opmerkingen
Historiek van de tekst
§ 1 gewijzigd bij art. 9, 1° van het MB van 13 september 2016 (BS, 19 september 2016), van kracht op 1 oktober
2016 (art. 22).
§ 3 gewijzigd bij art. 9, 2° van het MB van 13 september 2016 (BS, 19 september 2016), van kracht op 1 oktober
2016 (art. 22). »

IV.

STAGES in het buitenland

Artikels 11 en 11/1 van het MB 23.04.2014 voorzien ook een notificatie voor stages in het
buitenland.
De aanvragen tot notificatie lijken erg beperkt of onbestaande te zijn, wat niet overeen zou
stemmen met de werkelijkheid (van die stages).
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V.

-

-

VOORSTEL

Bevestiging of wijziging van het advies van 25 juni en 15 oktober 2015 van de Hoge Raad van
geneesheren-specialisten en van huisartsen (naar aanleiding van de wijzigingen van het MB
van 23.04.2014 in september 2016).
P.M. : notificatie van de stages in het buitenland - procedure

bijlagen : 2 adviezen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen van 25 juni
en 15 oktober 2015.
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