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1  Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 

10 mei 2015, BS (BS 18 juni 2015 (ed. 1)). Hierna W.U.G. 
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I. SITUERING 29 
 30 

 31 

Artikel 145 van de Wet 10 mei 2015 (W.U.G.) bepaalt de Belgische procedure voor de toelating aan 32 
professionals uit derde landen tot uitoefening van de verschillende gezondheidszorgberoepen.  33 
 34 
Niet-Europese vreemdelingen die houder zijn van een diploma afgegeven door een Lidstaat van de E.U. 35 
vallen niet onder deze procedure maar worden gelijkgesteld met Europese onderdanen 2 36 

Het gaat om een alles of niets procedure: de toelating tot uitoefening is 100% en er is geen specifieke 37 
opvolgingsperiode voorzien. 38 
Er wordt na een toelating enkel gerekend op de detectie- en opvolgingsmechanismen van een actieve 39 
beroepsbeoefenaar (Orde der Artsen, Provinciaal Geneeskundige Commissie en binnenkort 3 de 40 
Federale Commissie voor Toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg). 41 

De verantwoordelijkheid voor een toelating in het kader van art. 145 is dan ook heel groot vanuit het 42 
standpunt van de veiligheid voor de Belgische bevolking.  43 
Overigens leidt een Belgische erkenning van een kwalificatie van een derde land na drie jaar 44 
professionele activiteit in België, tot een recht op mobiliteit doorheen de E.U./E.E.R. 4. Wat de hoofding 45 
verklaart van het advies d.d. 26 juni 2020 van de Hoge Raad Artsen “Uitoefening geneeskunde door 46 
artsen uit derde landen: België mag geen draaischijf worden binnen de E.U. wegens een te weinig strikte 47 
procedure” (bijlage 1). 48 
 49 
Directive 2005/36/EC Art. 3(3).  Evidence of formal qualifications issued by a third country shall be 50 
regarded as evidence of formal qualifications if the holder has three years' professional experience in the 51 
profession concerned on the territory of the Member State which recognised that evidence of formal 52 
qualifications in accordance with Article 2(2), certified by that Member State. 53 

Artikel 2(2) Richtlijn 2005/36/EG bepaalt dat de “minimum training conditions” voor beroepen van Titel 54 
III, Ch III moeten gerespecteerd worden 55 

“Each Member State may permit Member State nationals in possession of evidence of professional 56 
qualifications not obtained in a Member State to pursue a regulated profession within the meaning of 57 
Article 3(1)(a) on its territory in accordance with its rules. In the case of professions covered by Title III, 58 
Chapter III, this initial recognition shall respect the minimum training conditions laid down in that 59 
Chapter.” 60 

 
2  Art. 145, §3 Wet 10 mei 2015 (W.U.G.). 

 
3  Wet 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, BS 14 mei 2019. 
 
4  Art. 3.3 Richtlijn beroepskwalificaties 2005/36/EG. 
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De Koning geeft de toelating tot beroepsuitoefening, na een complexe maar al bij al summiere 61 
adviesprocedure. 62 

De huidige adviesprocedure gevolgd door facultatieve stappen door de kandidaat kan als volgt 63 
geresumeerd worden: 64 

ADVIESPROCEDURE art. 145 W.U.G. 
Equivalentie buitenlands 
diploma 
 

NARIC 5 Vlaanderen 6 
 
 
 

Comité d’équivalence 7 
NARIC  

Raad van het betreffend beroep 
(federaal)  sinds 2019 8 
 
bv. Hoge Raad Artsen 9 

- Voorliggende equivalentie NARIC 
- CCPS 10 afgeleverd door bevoegde buitenlandse autoriteit) 

of elk ander bewijsmiddel afwezigheid van verbod of 
restrictie beroepsuitoefening op moment van de aanvraag 

- “in voorkomend geval” de erkenning of de registratie heeft 
bekomen voor het beroep in kwestie 
 

Orde der Artsen (art. 145 bepaalt dat de “andere voorwaarden” voor het 
uitoefenen van het beroep vermeld in de WUG moet voldaan 
hebben 

Facultatief: 
Erkenningscommissie 
 
Dragen van de beroepstitel (bv 
erkend gynaecoloog) 
 

Erkenningscommissie Commission d’agrément 

Facultatief: RIZIV nummer 
aanvragen  

RIZIV (federaal) 

 65 
 66 

 
5  National Academic Recognition and Information Centre 
 
6  Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 betreffende de voorwaarden en de procedure tot de 

erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs, BS 18 juli 2013. 
 
7  Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la 

procédure d’octroi de l’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à 
l’étranger, MB du 16 septembre 2016. 
 

8  Wet 22 april 2019 tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening 
van de gezondheidsberoepen, BS 14 mei 2019. 
Voordien lag de adviesbevoegdheid bij de Koninklijke Academies voor geneeskunde. 

 
9  Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen. 

 
10  CCPS certificate of current professional status 
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Uit het rapport 2020 “internationale mobiliteit” van de Cel Planning van FOD Volksgezondheid blijkt dat 67 
alvast tot 2018 de aantallen aanvragen beperkt maar stijgend zijn. Het rapport van de Cel Planning 68 
merkt op dat de aanvragen voor één derde Franstaligen betreft en voor twee derden Nederlandstaligen. 69 
 70 

 aangevraagd toegekend 
2011 4 4 
2012 5 5 
2013 11 4 
2014 12 5 
2015 16 6 
2016 18 7 
2017 17 11 
2018 21 7 

 71 

Hoewel voorafgaand aan 2019 de criteria in de wetgeving ook summier waren, werden dus ook heel wat 72 
aanvragen geweigerd. 73 
 74 
Als bijlage 2  vindt u de evolutie van 2010 naar 2020 van aanvragen voor de verschillende 75 
gezondheidszorgberoepen. Artsen doen hun aanvraag voornamelijk via Vlaanderen (en er wordt een 76 
stijging vastgesteld), verpleegkundigen voornamelijk via de Communauté française. 77 

 78 

Voor de volledigheid merken we op dat voor de beroepen arts en tandarts, de Koning na advies van de 79 
Planningscommissie, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de procedure en de 80 
modaliteiten kan bepalen volgens dewelke het maximum aantal visa wordt vastgesteld die op basis van 81 
dit artikel kunnen afgeleverd worden (art. 145, § 2, laatste alinea W.U.G.). 82 
 83 
 84 

 85 

 86 

 87 

 88 

 89 

 90 

 91 

 92 

 93 

 94 
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II. BESPREKING: redenen tot ongerustheid 95 
 96 

II.1. Advies Hoge Raad Artsen d.d. 18 juni 2020 97 

 98 
Op 18 juni 2020 bracht de Hoge Raad Artsen een advies uit op basis van de sinds 2019 opgedane 99 
ervaring: 100 

- Quasi alle dossiers – van diverse talen ook Franstalige dossiers – werden ingediend bij NARIC 101 
Vlaanderen. Kandidaten dienden soms een dubbele aanvraag in, waarbij een negatief advies van 102 
de Commission d’équivalence vergezeld is van een positief advies van NARIC Vlaanderen. 103 
 104 

- Het is niet duidelijk in welke mate bij de evaluatie van de equivalentie van het diploma, 105 
interviews en bekwaamheidsonderzoeken toegepast worden. De Commission d’équivalence zou 106 
wel toetsen op kennis van deontologie, sociale zekerheidswetgeving in ons land en indien 107 
toepasselijk radioprotectie. 108 
 109 

- Een dubbelzinnigheid in sommige attesten van NARIC Vlaanderen moest opgeklaard worden: bij 110 
afwezigheid van een buitenlands diploma werd gelijkwaardigheid toegekend op basis van een 111 
ander document. Maar het NARIC attest was enkel rechtsgeldig op vertoon van het authentiek 112 
buitenlands diploma dat niet beschikbaar was. NARIC meldde dit probleem aan te pakken. 113 
 114 

- Voor kandidaten is het onderscheid niet altijd duidelijk tussen een toelating tot uitoefening 115 
(visum, federaal) en de erkenning van een beroepskwalificatie (Gemeenschappen). Art. 145 116 
vermeldt de procedure om “hun beroep uit te oefenen”, waarbij een gynaecoloog dit 117 
bijvoorbeeld breed kan interpreteren. 118 
Niet elke kandidaat vraagt immers een RIZIV nummer aan, waarbij naar de in België bevestigde 119 
erkenning zou gevraagd worden. 120 
De vereiste in art. 145 W.U.G. “… in voorkomend geval, de erkenning of de registratie”  bij de 121 
aanvraag voor het visum kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden (naargelang het 122 
gezondheidszorgberoep dan wel een erkenning voor een beroepskwalificatie). Hoe dan ook 123 
behandelen de Gemeenschappen in hun procedures enkel een erkenningsaanvraag nadat de 124 
aanvrager over een visum beschikt, deze procedures zouden desgevallend moeten aangepast 125 
worden voor deze dossiers. 126 
 127 

- De Hoge Raad onderstreepte het verschil met strikter en meer onderbouwde procedures in het 128 
buitenland en verwees naar de USA waar binnenkort geëist zal worden dat buitenlandse 129 
opleidingsinstituten een internationale accreditatie zullen moeten voorleggen. 130 
 131 

- Tenslotte onderstreepte het advies het belang van een taaltest én werd gepleit voor het 132 
onderzoek of een verdere eventueel specifieke opvolging van professionele activiteit (en 133 
locatie), kwaliteit en veiligheid kan voorzien worden. 134 

 135 



 

 maart 2021 

6 

II.2. Schriftelijke reactie d.d. 2 juli 2020 dr Bert Winnen (Kabinetschef Mevr de Minister 136 

M. De Block) 137 
 138 

In een schrijven d.d. 2 juli 2020, reageerde dr. Bert Winnen, Kabinetschef van Mevr de Minister M. De 139 
Block. Er werd gepleit voor de nodige “due diligence” (gepaste zorgvuldigheid) met een grondig nazicht 140 
van de motivatie die gehanteerd wordt om de equivalentie van het diploma vast te stellen. Bij twijfel 141 
moet nadere toelichting gevraagd worden aan de Gemeenschappen. De adviezen moeten uitgebracht 142 
worden door de plenaire vergadering van de Hoge Raad. Zelfs bij het geringste vermoeden van fraude of 143 
schriftvervalsing, moet er passend initiatief genomen worden in lijn met de bepalingen van het 144 
Strafwetboek. 145 
De heer Kabinetschef meldde nog dat het dossier ter bespreking op de interministeriële conferentie zou 146 
geagendeerd worden. Er gebeurde vervolgens een correspondentie met de heer Minister Weyts 147 
bevoegd voor onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. 148 

 149 

II.3. Overleg d.d. 3.12.2020 tussen AVOHOKS 11, NARIC Vlaanderen en FOD 150 

Volksgezondheid, dienst beroepen 151 
 152 

Op 3.12.2020 vond een overleg plaats met Agentschap Hoger Onderwijs Vlaanderen en NARIC 153 
Vlaanderen (goedgekeurd en als bijlage 3 opgenomen).  154 

NARIC Vlaanderen zette de louter schriftelijke procedure van bepaling van equivalentie van het diploma 155 
uiteen:  156 

- authentificatie van het diploma (met gebruik van technologische checks en desnoods met contacteren 157 
van de betrokken universiteit) 158 

- evaluatie van de inhoud van de opleiding door een Commissie met professoren van Vlaamse 159 
universiteiten: de leerdoelstellingen, het aantal jaar, de credits, het niveau (Bachelor of Master), de 160 
kwaliteit op basis van bv de masterproef of wetenschappelijk werk. 161 

NARIC Vlaanderen onderstreept dat equivalentie van diploma’s niet betekent dat diploma’s identiek 162 
moeten zijn: zo kan niet vereist worden dat de kandidaat opgeleid werd in Belgische deontologie, 163 
volksgezondheid en deontologie. De aanwezigheid van deze vakken in het buitenlands curriculum kan 164 
wel nagegaan worden. 165 

NARIC Vlaanderen maakt duidelijk dat alles wat de uitoefening van de geneeskunde betreft zoals 166 
taalkennis of noties van Belgische sociale zekerheid valt onder de federale bevoegdheid voor de 167 
toekenning van een visum (licence to practise). 168 

 
11  Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties & studietoelagen Vlaanderen 



 

 maart 2021 

7 

Op vraag verduidelijkte NARIC Vlaanderen dat het “bekwaamheidsonderzoek” voorzien in art 14, §3 van 169 
het Besluit Vlaamse Regering 14 juni 201312 niet (meer) wordt toegepast. 170 
 171 
NARIC Vlaanderen onderstreept wel de noodzaak aan een “quality check” om de “fitness to practise” te 172 
evalueren, maar dat betreft uitoefening en federale verantwoordelijkheid. 173 
 174 
Ten slotte werden mogelijkheden van informatie-uitwisseling en administratieve vereenvoudiging 175 
besproken. 176 

 177 

Er werd intussen vernomen dat NARIC Vlaanderen wél praktijkexamens tandheelkunde organiseert zoals 178 
blijkt uit een schrijven van 28.02.2020. 179 
Er zal bijkomende uitleg gevraagd worden aan NARIC Vlaanderen. 180 
 181 

 182 

 183 

II.4. Enkele lessen uit het buitenland: striktere procedures én veiligheidsperiode 184 
 185 
In het UK gebeurt vooreerst een evaluatie 13 van de “primary medical qualification” bij de universitaire 186 
instelling die het diploma heeft afgeleverd. Er bestaat overigens een “black list” (op de website van GMC 187 
General Medical Council) van onderwijsinstellingen die niet voldoen aan kwaliteitscriteria en waarvan de 188 
diploma’s niet aanvaard worden. 189 
Vervolgens  worden 50% van de aanvragers geëvalueerd in Manchester voor ‘knowledge and skills’ met 190 
een multiple choice examen en een gesimuleerde gestructureerde klinische situatie. De andere 50% 191 
bewijzen hun mérites door bv een universitaire samenwerking. De voorbije ervaring moet in detail 192 
voorgelegd worden met attesten en de ‘fitness to practice’ wordt geëvalueerd (conduct, impairment, 193 

 
12  Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 betreffende de voorwaarden en de procedure tot de 

erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs, BS 18 juli 2013. 
 
13  Door de ECFMG Educational Commission for foreign medical graduates. 
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quality-safety, language). In een ‘final check’ tijdens een face to face meeting, worden alle elektronisch 194 
voorgelegde documenten vergeleken met originele en met het fysisch te plaatsen handtekening door de 195 
aanvrager (cf identiteitsfraude).  196 
De bewijslast ligt bij de aanvrager: “International medical graduates have no entitlement to registration. 197 
The onus is on the applicant to satisfy us that thet should be registered and that their fitness to practive 198 
is not impaired” 14 199 
 200 
In Frankrijk wordt de kennis van de aanvragers geëvalueerd (épreuve de vérification des connaissances) 201 
voorafgaand aan de autorisation à exercer (meer gericht per specialisme)  én moet een “parcours de 202 
consolidation” van 1 à 2 jaar gevolgd worden (art. L411-2 Code de la Santé Publique  203 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171263/#LE204 
GIARTI000038887914 ) .  205 

  206 

De Verenigde Staten vereisen (ECFMG 15)  vanaf 2023 dat buitenlandse universiteiten geaccrediteerd zijn 207 
door een ‘agency’ geaccrediteerd door WFME. De accreditatie van zo’n agency, zou in 2019 zo’n 60.000 208 
£ bedragen zonder kosten. 209 

 210 

Tijdens een ZOOM vergadering eind 2020, werd vernomen dat er bijvoorbeeld in Libanon excellente 211 
universiteiten bestaan, maar ook universiteiten met een veel zwakkere reputatie. 212 
Indien de equivalentie-analyse van het diploma in België louter gebeurt op basis van de titel en het 213 
aantal uur van een bepaald leervak, is deze benadering al te zwak. 214 
 215 
 216 

 217 

 218 

 219 

 220 

 221 

 
14  In tegenstelling met art 3 en 4, §1 van Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 betreffende de 

voorwaarden en de procedure tot de erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger 
onderwijs, BS 18 juli 2013: 
“Art 3 De erkenningsautoriteit erkent elk buitenlands studiebewijs als volledig gelijkwaardig met een 
Vlaams hogeronderwijsdiploma tenzij er een substantieel verschil is. 
Art. 4, §1 De bewijslast van het substantieel verschil ligt bij de erkenningsautoriteit. 
 

15  ECFMG Educational Commission for foreign medical graduates 
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III. VOORSTEL:  internationaal vergelijkbare veilige criteria en 222 

procedure, met rechtszekerheid voor alle partijen 223 

 224 

De procedure voorzien in artikel 145 W.U.G. doorstaat geen enkele internationale vergelijking en is 225 
beperkt tot een “tick the box” voor enkele formaliteiten. Het is héél bedenkelijk dat de procedure quasi 226 
uitsluitend en quasi altijd louter op papier gebeurt. 227 
 228 

Er moet gestreefd worden naar een transparante procedure met rechtszekerheid voor de aanvrager én 229 
waarbij kwaliteit en veiligheid voor de bevolking veel meer gewaarborgd wordt. De bewijslast moet bij 230 
de aanvrager liggen gezien hij/zij overigens over de meeste informatie beschikt. 231 
 232 
De concrete verwachtingen ten aanzien van elke interveniërende partij moet duidelijk vastgelegd 233 
worden.  234 
 235 

III.1. De equivalentie van het diploma 236 
 237 
De equivalentie van het diploma is een cruciale eerste stap, gezien de internationale fraude met 238 
diploma’s en de grote variabiliteit in kwaliteit van buitenlandse onderwijsinstellingen.  239 
 240 

Het interview van de kandidaten en het bekwaamheidsonderzoek is voorzien in de procedures 241 
van de gefedereerde entiteiten 16 en deze mogelijkheden moeten om veiligheidsredenen 242 
gebruikt en toegepast worden. 243 
 244 
Er moet informatie bijgehouden worden over de kwalitatieve betrouwbaarheid van 245 
buitenlandse onderwijsinstellingen. 246 

 247 

 248 

 249 

 
16  Art 11, §1 en art 14, §3 Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 betreffende de voorwaarden en 

de procedure tot de erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs, BS 18 
juli 2013. 
 
Art. 11 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions 
et la procédure d’octroi de l’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à 
l’étranger, MB du 16 septembre 2016. 
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III.2. Het federale niveau 250 
 251 

Het federale niveau voor toekennen van een visum moet meer kunnen doen dan een vaststelling dat de 252 
equivalentie er is, en ook een recent “certificate of current professional status”. 253 
 254 

De adviserende Raad moet de ‘fitness to practice’ kunnen evalueren op het vlak van de klassieke 255 
criteria: impairment (fysieke en psychische geschiktheid, kwaliteit en veiligheid én taalkennis. 256 
 257 
“Conduct” of deontologisch gedrag zal bij artsen geëvalueerd worden door de Orde der Artsen 258 
bij een aanvraag tot inschrijving. Voor gezondheidsberoepen die niet over een Orde beschikken, 259 
moet deontologisch gedrag ook in aanmerking kunnen komen. 260 
 261 
Kwaliteit en veiligheid impliceren ondermeer dat de recente professionele ervaring relevant is 262 
en dat op basis hiervan een visum kan geweigerd worden of onderworpen worden aan 263 
voorwaarden.  264 
 265 
Een “période de consolidation” waarbij in een context waar opvolging en eventueel bijkomende 266 
vorming mogelijk is, moet kunnen opgelegd worden. Een voorlopig visum, eventueel beperkt tot 267 
bepaalde professionele activiteiten (beperkte scope of practice)  tijdens een eerste fase 268 
(‘provisional licence’) zou moeten mogelijk zijn. 269 
 270 
Deze benadering (licence to practise, fitness to practise) komt overigens grotendeels overeen 271 
met de filosofie van artikel 8 (bekwaamheid en visum, portfolio) en met art. 56 (verbeterplan) 272 
van de Wet 22 april 2019 op de kwaliteitsvolle praktijkvoering 17. 273 
Het énige verschil met het voorliggend voorstel, bestaat erin dat de criteria voor fitness to 274 
practice vooraf aan de toekenning van een visum moeten/kunnen geëvalueerd worden.  275 
 276 
Om een fitness to practive evaluatie passend uit te voeren, moet rekening kunnen gehouden 277 
worden met de geplande professionele activiteiten. 278 
Het visum als eerste en heel ruime stap tot uitoefening, zonder evaluatie van de eerder 279 
behaalde professionele kwalificaties, lijkt op een al te blind mechanisme. 280 
Artikel 145 WUG vermeldt “… kunnen pas hun beroep uitoefenen … ”. Een gynaecoloog uit een 281 
derde land zal ervan uitgaan dat een visum de uitoefening van de gynaecologie inhoudt. Zolang 282 
hij/zij geen RIZIV nummer aanvraagt en een andere financieringswijze vond voor zijn/haar 283 
activiteiten, zal een erkenningsaanvraag van de kwalificatie niet nodig zijn. 284 
Opdat de passende ‘scope of practice’ tijdens de ‘provisional licence’ zou kunnen bepaald 285 
worden, lijkt het aangewezen dat een erkenningsaanvraag bij de Gemeenschap van de 286 
buitenlandse kwalificatie voor deze dossiers art. 145 vooraf aan de uitreiking van een visum kan 287 
gebeuren. 288 
 289 

 
17  Wet 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, BS 14 mei 2019. 
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Een en ander zal hoogstwaarschijnlijk passende manpower en middelen vergen, maar het vermijden van 290 
hoog risico situaties met schade is cruciaal om het vertrouwen van de bevolking te handhaven. 291 

Bijlage :3 292 

--- 293 
 294 


