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Geachte Heer Minister, 

 

De Hoge Raad Artsen 1 vergaderde op 8 oktober 2020 en wenst u vooreerst het beste toe 
bij de heel zware, uiterst belangrijke en uitdagende opdracht als Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid. 

De Hoge Raad Artsen heeft ondermeer adviesbevoegdheid inzake erkenningscriteria voor 
huisartsen, artsen-specialisten, de stagemeesters en -diensten. 
 
De erkenningscriteria voor de beroepskwalificaties van artsen, zijn belangrijk: 

- voor het bepalen van de te behalen eindcompetenties en het garanderen van een 
kwalitatief en veilig vormingstraject  
 

- om een wenselijke mate van flexibiliteit toe te laten voor zover alle kandidaten gelijke 
kansen krijgen en kunnen rekenen op een waardevolle eindkwalificatie 
 

- als toegangsconditie tot de beroepscarrière en omwille van de nodige rechtszekerheid 
voor de kandidaten. De erkenningscriteria zijn als het ware het ‘skelet’ van de 
beroepsreglementering dat complementair is aan de verdere opvolging tijdens de 
beroepsloopbaan door middel van bijvoorbeeld een portfolio 
 

- voor de mobiliteit, ondermeer binnen de Europese Unie gezien de relevantie van de 
beroepskwalificaties in de Richtlijn 2005/36/EC. 
 

De Belgische erkenningscriteria zijn sterk verouderd en veel Ministeriële Besluiten dateren 
nog van de jaren 1970. 
 
Gelukkig heeft de realiteit van de professionele vorming niet gewacht op een aanpassing 
van de reglementering.  
Maar deze toestand maakt de toepassing van de reglementering problematisch voor de 
gefedereerde entiteiten (Erkenningscommissies) bij de goedkeuring van stageplannen en 
het toekennen van erkenningen aan kandidaten. De Hoge Raad Artsen ondervindt dezelfde 
moeilijkheden bij de evaluatie van stagemeesters en -diensten. 
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 Wanneer de reglementering te sterk verouderd is, bedreigt dit de mobiliteit binnen de E.U. 
en kunnen vragen gesteld worden door andere Lidstaten over de vetusteit van de Belgische 
erkenningscriteria. 
 
Tijdens de voorbije zes jaar, heeft de Hoge Raad Artsen een goede 30 adviezen 
uitgebracht over erkenningscriteria van de diverse disciplines. 
Dit heeft enkel geleid tot de publicatie van 5 nieuwe ministeriële besluiten: voor de 
dermatologie, de forensische psychiatrie, de klinische genetica en (in 2020) voor de 
infectieziekten en de microbiologie. U vindt het overzicht als bijlage. 
 
Hoewel de eerdere adviezen reeds een visie en een argumentatie bevatten, zal de 
proportionaliteitstoets hierbij telkens verder moeten uitgewerkt worden (Richtlijn 
2018/958/EU). 
 
Zoals vermeld in een schrijven van de Hoge Raad Artsen d.d. 13 september 2017, vraagt 
de voorbereiding van adviezen rond erkenningscriteria veel inzet en werk van professionals 
die heel wat andere uitdagingen hebben. 
 
De Hoge Raad besliste dan ook tijdens de vergadering van 8 oktober 2020 om U beleefd te 
vragen om de opvolging te verzekeren van de eerdere adviezen en een planning af te 
spreken voor de komende werkjaren. 
 
Met de hoop op een gunstige beschikking, met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 

dr. Patrick Waterbley 
ondervoorzitter-secretaris 
Hoge Raad Artsen 
 
 

 bijlage: overzichtstabel eerdere adviezen 2014-2020 Hoge Raad Artsen 
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