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ONTWERP VAN ADVIES.

I. Inhoud

Tijdens  de  plenumvergadering  van  23  september  2008  heeft  de  Federale  Raad  voor  de 
Vroedvrouwen een advies uitgebracht omtrent de erkenning als houder of houdster van de 
beroepstitel van vroedvrouw.

II. Wettelijke basis

Wet
Artikel 21noviesdecies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bepaalt: 

«§1. De erkenning als houder of houdster van de beroepstitel  van vroedvrouw wordt van  
rechtswege toegekend aan de houder van een diploma van hoger onderwijs van vroedvrouw,  
afgeleverd  door  een  door  de  bevoegde  overheid  erkende  onderwijsinstelling,  of  van  een  
daarmee door de bevoegde overheid gelijkwaardig verklaard diploma. De minimale duur van  
de opleiding wordt vastgesteld door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de  
Ministerraad.

§2. De erkenning als houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw wordt toegekend  
door de minister bevoegd voor de Volksgezondheid. Om de erkenning als houder of houdster  
van de beroepstitel van vroedvrouw te behouden, is de vroedvrouw verplicht zich door middel  
van permanente opleiding op de hoogte te houden van de evoluties in de verloskunde. De  
minimumduur en de regels van de permanente opleiding worden, op advies van de Federale  
Raadvoor de Vroedvrouwen, door de Koning vastgesteld.

§3. De erkenning als houder of houdster van de beroepstitel  van vroedvrouw kan worden  
ingetrokken  indien  de  betrokkene,  na  een  waarschuwing  te  hebben  ontvangen,  geen  
permanente opleiding volgt. De regels inzake intrekking van de erkenning worden, op advies  
van de federale Raad voor de Vroedvrouwen, door de Koning vastgesteld. »

Uitvoeringsbesluit
Artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het 
beroep van vroedvrouw bepaalt:

«§1. De houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw is verplicht zich door middel  
van een permanente opleiding van 75 uur op vijf jaar, op de hoogte te houden van de evolutie  
in de domeinen van de beroepsuitoefening. De inhoud van de permanente opleiding moet  
worden goedgekeurd door de Federale Raad voor de Vroedvrouwen.

§2. Indien wordt vastgesteld dat de betrokkene net beantwoordt aan de voorwaarde gesteld in  
§1, dan krijgt zij/hij een waarschuwing.
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§3. Indien wordt vastgesteld dat na het verstrijken van een periode van een jaar, te rekenen  
vanaf de waarschuwing, de betrokkene niet is begonnen met het volgen of vervolledigen van  
de permanente opleiding, kan haar/zijn beroepstitel na advies van de Federale Raad voor de  
Vroedvrouwen worden ingetrokken.

§4. De controle op de naleving van dit artikel gebeurt door de minister tot wiens bevoegdheid  
de Volksgezondheid behoort. »

III. Advies

De minimumduur van de permanente opleiding, de regels van de permanente opleiding en de 
regels van intrekking van de erkenning werden vastgesteld in artikel  9 van het koninklijk 
besluit  van  1  februari  1991,  gewijzigd  bij  het  koninklijk  besluit  8  juni  2007.  (B.S.  van 
20.07.2007). Bedoeld koninklijk besluit is in werking getreden op 30 juli 2007; bijgevolg zijn 
de houders van de beroepstitel van vroedvrouw gehouden de verplichte permanente opleiding 
te volgen, willen zij niet het risico lopen hun beroepstitel te verliezen. 

Opdat vroedvrouwen aan de wettelijke verplichtingen zouden kunnen voldoen, adviseert de 
Raad om in twee fasen te werken.

Fase 1: Toepassing van de bestaande wetgeving.

Op basis  van  artikel  9,  §1 van het  koninklijk  besluit  van 1 februari  1991 betreffende  de 
uitoefening  van  het  beroep  van  vroedvrouw  wordt  voorgesteld  dat  organisaties  die 
permanente opleidingen organiseren een aanvraag kunnen indienen bij de Federale Raad voor 
de Vroedvrouwen, die vervolgens de inhoud ervan kan goedkeuren.

Hiertoe  zal  in  het  kader  van  het  communicatieplan  een  brief  worden  verstuurd  aan  de 
beroepsorganisaties,  de ziekenhuizen.  Deze brief  zal  informatie  verschaffen  omtrent  de te 
volgen procedure.

Fase 2: Voorstel tot aanpassing van de wetgeving

Reden tot wijziging
Binnen  de  werkgroep  “Permanente  vorming  en  opleiding”  werden  op  basis  van  de 
gedachtengang,  gehanteerd  bij  de  aanpassing  van  het  koninklijk  besluit  nr.  78  van  10 
november 1967 inzake de creatie van een erkenningscommissie voor verpleegkundigen, een 
wetsontwerp en een koninklijk besluit uitgewerkt. 
Door de voorgestelde wijziging van de wetgeving wordt gestreefd naar meer harmonisatie 
binnen de bestaande erkenningssystemen. 

Inhoud
1. Voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
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Bij de Federale  Overheidsdienst  Volksgezondheid,  Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu wordt een Erkenningscommissie voor de Vroedvrouwen opgericht.  De taak 
van  deze  commissie  wordt  tevens  vastgelegd.  De  Koning  regelt  de  samenstelling,  de 
organisatie en de werking ervan. (bijlage 1).

2.  Ontwerp  van  koninklijk  besluit  tot  vaststelling  van  de  erkenningsprocedure  waarbij 
vroedvrouwen ertoe gemachtigd worden een beroepstitel te dragen.

Aangezien  artikel  9  van het  koninklijk  besluit  van 1 februari  1991,  gewijzigd  bij  het 
koninklijk  besluit  8  juni  2007. (B.S.  van 20.07.2007) niet  thuishoort  in  het  betrokken 
besluit kunnen de regels met betrekking tot de erkenning beter in dit nieuwe afzonderlijke 
besluit worden opgenomen. Op deze wijze wordt de wetgeving beter gestructureerd en 
bijgevolg overzichtelijker.

Het koninklijk besluit bevat 6 hoofdstukken:

Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Hoofdstuk II Samenstelling van de erkenningscommissie
Hoofdstuk III Werking van de erkenningscommissie
Hoofdstuk IV Procedure  voor  het  bekomen,  het  behoud,  de  intrekking  en  het 

terugkrijgen van de erkenning
Hoofdstuk V Procedure voor de registratie van de permanente opleiding
Hoofdstuk VI Beroepsprocedure 

Tekst als bijlage 2.
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