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Geachte Heer Minister, 

 

In 2020 werden bovenstaande erkenningscriteria gepubliceerd voor de nieuwe niveau 3 
beroepstitels “Klinische infectiologie” en “Medische microbiologie”. 

Bij het invoeren van nieuwe beroepskwalificaties, worden telkens overgangsmaatregelen 
voorzien. Hierbij kunnen op basis van vastgelegde criteria, erkenningen toegekend worden 
voor artsen die beschikken over de vereiste competenties en ervaring en dit kunnen 
aantonen. 

Deze overgangsmaatregelen zijn nodig opdat de gefedereerde entiteiten de eerste leden van 
de Erkenningscommissies kunnen aanduiden, erkenningen voor de nieuwe beroepstitels 
kunnen afgeleverd worden waardoor vervolgens stagemeesters en -diensten kunnen erkend 
worden en nieuwe stageplannen van nieuwe kandidaten kunnen goedgekeurd worden. 

De overgangscriteria mogen evenwel niet te soepel zijn. In het kader van de kwalitatieve 
mobiliteit binnen de E.U. bepaalt art 25, 3, a) Richtlijn Beroepskwalificatie 2055/36/EC regels 
voor het toekennen van een tweede beroepskwalificatie van bijlage V van de Richtlijn.  De 
vrijstellingen voor de tweede kwalificatie op basis van eerder verworven competenties, 
mogen maximaal de helft van de voorziene duurtijd bedragen.  Deze regel werd opgenomen 
in art 3/1 van het M.B. 23.04.2014 4. 

 

 

 
1  Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen. 
2  M.B. 7 mei 2020 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van artsen-specialisten houders 

van de bijzondere beroepstitel in de klinische infectiologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten, BS 
20.05.2020. 

3  M.B. 7 mei 2020 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van artsen-specialisten houders 
van de bijzondere beroepstitel in de medische microbiologie, alsmede van stagemeesters en stagdiensten, BS  
20.05.2020. 

4  M.B. 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, 
stagemeesters en stagediensten, BS  27 mei 2014. 
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Vanuit de Experten- en Erkenningscommissies van de Vlaamse Gemeenschap werd in 
februari-maart 2021  gevraagd de overgangsmaatregelen voor het toekennen van een niveau 
3 titel voorzien in bovenstaande M.B.’s  te versoepelen. Er wordt in beide M.B.’s van 7 mei 
2020 onvoldoende rekening gehouden met bijvoorbeeld artsen die  na het behalen van hun 
niveau 2 titel na 30 mei 2015 titel alle of sommige componenten van de opleiding klinische 
infectiologie (of microbiologie)  hebben gevolgd. Deze jonge goed gevormde artsen zien zich 
met de huidige overgangsmaatregelen verplicht hun professionele activiteiten te staken om 
een professionele vorming te volgen van 2 jaar. 

De Experten- en Erkenningscommissies verwezen naar de adviezen van de Hoge Raad 
Artsen uit 2019 waar een soepeler 5 overgangsregeling zou gelden: voor artsen die na 2015 
hun niveau 2 titel behaalden, kon een reeds gevolgde bijkomende opleiding inroepen om een 
niveau 3 titel te bekomen. 

De Hoge Raad Artsen besprak deze problematiek op 10 juni, 14 oktober, 9 december 2021 
en 17 maart 2022. 

De Hoge Raad adviseerde op 14 oktober 2021 (zie het schrijven d.d. 28 oktober 2022) dat 
de – in de tijd voldoende te beperken - overgangsmaatregelen best versoepeld worden om 
een erkenning niveau 3 6 te kunnen toekennen aan jongere artsen die kunnen aantonen dat 
ze reeds een doorgedreven (theoretische en praktische) (volledige of gedeeltelijke) vorming 
volgden. 

Tevens werd gemeld dat een uitgewerkt concreet voorstel zou ontwikkeld worden met 
scherpe criteria voor aangepaste overgangsmaatregelen. 

 

De Hoge Raad Artsen bracht op 17 maart 2022 volgend advies in consensus uit met 
een concreet voorstel voor de aanpassing van de overgangsmaatregelen in de 
erkenningscriteria voor de nieuwe niveau 3 beroepstitels “Klinische infectiologie”  (art. 15 
M.B. 7 mei 2020) en “Medische microbiologie” (art. 18 M.B. 7 mei 2020): 

 

a) Er moet een uiterste datum vastgesteld worden in de M.B.’s voor indiening van een 
aanvraag tot toepassing van overgangsmaatregelen. 

b) De bestaande overgangsmaatregelen worden behouden maar de 5 jaar anciënniteit 
voorafgaand aan de inwerkingtreding (30 mei 2020) van de M.B.’s betreft anciënniteit na het 
behalen van een niveau 2 titel. 

De voorwaarde ‘arts specialist’ zoals nu opgenomen vervalt dus waardoor een sinds 5 jaar 
erkend huisarts eveneens in aanmerking komt voor overgangsmaatregelen mits hij/zij aan 
alle voorwaarden voldoet. Dit is logisch gezien de niveau 3 titel toegankelijk is voor elke 
niveau 2 titel (waaronder ook de erkend huisarts). 

 

c) Voor artsen die hun niveau 2 titel behaalden voorafgaand aan de datum van 
inwerkingtreding (30 mei 2020) van de M.B.’s van 7 mei 2020, maar over minder dan 5 jaar 

 
5  Zie ook adviezen Raad van State van 14 april 2020 (67.111/2 inzake klinische infectiologie en 67.112/2 inzake 

medische microbiologie). 
6  Klinische infectiologie en Medische microbiologie. 
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anciënniteit na het behalen van de niveau 2 titel beschikken, worden volgende criteria 
voorgesteld als overgangsmaatregel. 

Het cumulatief voorleggen van volgende overtuigingsstukken: 

- Een gevolgde klinische (professionele) vorming van minimum één voltijds jaar (als drempel 
om de ernst van de aanvraag en de substantie van de reeds behaalde competenties te 
verzekeren) voorafgaand aan 1 augustus 2021. Niet noodzakelijk in erkende diensten, want 
die waren nog niet aanwezig. 

De datum van 1 augustus 2021 wordt voorgesteld omdat de erkenning van stagemeesters 
en -diensten niet onmiddellijk na publicatie van de MB’s mogelijk was. 

- Er gebeurt door de Erkenningscommissie een evaluatie van de reeds behaalde 
competenties. Indien alle eindcompetenties vereist in de erkenningscriteria reeds behaald 
zijn, kan een niveau 3 titel toegekend worden. Indien nog niet alle eindcompetenties behaald 
zijn, kan de Erkenningscommissie een compenserend stageplan 7 voorstellen dat leidt tot het 
behalen van de niveau 3 titel. 

 

Voor artsen die hun niveau 2 titel pas behaalden na inwerkingtreding (30 mei 2020) van de 
M.B.’s van 7 mei 2020, worden geen overgangsmaatregelen voorzien gezien de 
erkenningscriteria voor de niveau 3 titel vanaf dan bekend waren. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

     Dr. Patrick Waterbley 
     Ondervoorzitter – secretaris 
     Hoge Raad van artsen-specialisten en van  huisartsen 

 

 

 

 
7  Deze overgangsmaatregel in beide specifieke MB’s 7 mei 2020 wijkt dan eventueel af van art 3/1 van het M.B. 

23.04.2014. 
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