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Het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om 
geregistreerd te worden als zorgkundige (BS van 03/02/2006) voorziet in 
overgangsmaatregelen waardoor een voorlopige of definitieve registratie als 
zorgkundige mogelijk is.  

Artikel 3, §4 van dit koninklijk besluit maakt een voorlopige registratie mogelijk als 
zorgkundige van personen die uiterlijk op 31 december 2008 werkzaam zijn als 
verzorgend personeel in een zorginstelling en die beschikken over een van de 
diploma’s, brevetten of certificaten die opgesomd zijn in artikel 4, §1, van het aldus 
gewijzigde ministerieel besluit van 6 november 2003.  

Sinds 31 december 2008 is het dus voor personen die werkzaam zijn als verzorgend 
personeel in een zorginstelling en die beschikken over een van de diploma’s, brevetten 
of certificaten die opgesomd zijn in artikel 4, §1 van het aldus gewijzigde ministerieel 
besluit van 6 november 2003 niet meer mogelijk om een voorlopige registratie als 
zorgkundige te verkrijgen. Deze overgangsmaatregelen moesten de overgang mogelijk 
maken in afwachting van personen die een registratie konden verkrijgen buiten het 
kader van deze maatregelen.  

Zoals gedefinieerd in artikel 2, 2°, a) van het besluit van 12 januari 2006, hebben de 
voorwaarden om deze registratie te verkrijgen de organisatie van een opleiding voor 
zorgkundige door de Gemeenschappen vereist die één studiejaar omvat in het kader 
van voltijds onderwijs en onderwijs voor sociale promotie.  

Er moet worden vastgesteld dat deze opleiding pas zeer laattijdig is ingevoerd (vanaf 
september 2009 voor het voltijds onderwijs). Behalve de studenten die voor het eerste 
jaar verpleegkundige zorg geslaagd zijn, voor zover ze als zorgkundige wensen te 
werken (wat niet de bedoeling is van deze opleiding) en de enkele studenten die 
onderwijs voor sociale promotie hebben gevolgd, zal geen enkele zorgkundige dus op 
de arbeidsmarkt beschikbaar zijn voor eind juni 2010. Gezien de onmogelijkheid, 
sinds 31/12/2008, om een beroep te doen op de overgangsmaatregelen, kampt men 
momenteel met een tekort aan zorgkundigen, voornamelijk in de sector van de 
rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de 
dagverzorgingscentra.  

Dit tekort zal in de komende maanden nog aanzienlijk toenemen en zal zeker niet 
worden opgelost door de komst van de studenten die hun opleiding voor zorgkundige in 
juni 2010 zullen beëindigd hebben. Er moet worden verduidelijkt dat de lijst met 
kwalificaties die vereist zijn om te worden erkend als verzorgend personeel in het aldus 
gewijzigde ministerieel besluit van 6 november 2003, en als dusdanig gefinancierd, niet 
is aangepast op basis van de wetgeving inzake volksgezondheid betreffende de 
zorgkundige. Een persoon die niet beschikt over een registratie als zorgkundige kan dus 
steeds worden gefinancierd en beschikken over een RIZIV-nummer als verzorgend 
personeel in een rustoord voor bejaarden, een rust- en verzorgingstehuis en een 



dagverzorgingscentrum1. Het risico dat er verzorgend personeel wordt in dienst 
genomen (in de zin van het MB van 6 november 2003) dat niet beantwoordt aan de 
registratievoorwaarden van zorgkundige is voortaan onvermijdelijk! Dit brengt onder 
meer drie problemen met zich mee die dringend moeten worden opgelost: 

- de problematiek van de financiering van de instellingen die verband houdt met de 
quota inzake gekwalificeerd personeel; 

- het aspect van de verantwoordelijkheid voor de handelingen die momenteel 
worden toevertrouwd aan personeel dat in fine niet beschikt over de vereiste 
kwalificaties in de zin van het besluit; 

- de problematiek van de tewerkstelling van deze personen die momenteel aan de 
slag zijn en niet meer beantwoorden aan de vereisten van de wet, vooral in deze 
moeilijke periode van crisis (verschillende instellingen hebben personeel moeten 
ontslaan of bepaalde kandidaten konden niet in dienst worden genomen) 

Daarom stelt de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen aan de Minister het 
volgende voor: 

 
1. 31 december 2008 in artikel 3, § 4 van het koninklijk besluit van 2 januari 2006 tot 

vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige, te 
vervangen door 31 december 2012; 

 
2. 31 december 2008 in artikel 5, 3° te vervangen door 30 juni 2013; 
 
3. het woord « vijf » door «zeven» te vervangen in artikel 4 van het koninklijk besluit 

van 2 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden 
als zorgkundige. Bedoeling is de personen die een voorlopige registratie op 
31/12/2012 kunnen verkrijgen, in staat te stellen de opleiding van 120 uren vereist in 
artikel 4 vóór 13/02/2013  af te ronden (zeven jaar vanaf de inwerkingtreding van het 
koninklijk besluit); 

 
4. het ministerieel besluit van 6 november 2003 te wijzigen zodat vanaf 1/1/2013 enkel 

de personen die werden geregistreerd als zorgkundige kunnen beantwoorden 
aan de voorwaarden om te worden erkend en gefinancierd als verzorgend 
personeel in een rusthuis. 

 

De Nationale Raad voor Ziekenhuis Voorziening  onderlijnt eveneens de noodzaak 
tot :  

                                                 
1
  In een brief van het Kabinet-Onkelinx  (02/06/2009) gericht aan de Directeur-generaal van het RIZIV wordt 

bovendien vermeld dat « de personen die niet erkend zijn als zorgkundige sinds 1
 
januari 2009 geen handelingen 

meer mogen uitvoeren die vermeld staan op de lijst van de toegelaten handelingen. Het is dus niet meer mogelijk 

andere personen dan deze laatsten te behouden als leden van het verzorgend  personeel, met uitzondering van 

diegenen die beantwoorden aan de voorwaarden inzake tijdelijke registratie en die wachten op een erkenning.  De 

enige taken die nog kunnen worden vervuld door andere personen maken deel uit van de logistiek in de strikte zin » 



 
1) een gemeenschappelijk overleg tussen de FOD Volksgezondheid, het RIZIV      

evenals de bevoegde overheden met betrekking tot het onderwijs en de vorming van 
de Vlaamse en Franse Gemeenschap. 

 
2) het berekenen van het aan huidig aantal personeelsleden in dienst als verzorgend  

personeel en welke niet geregistreerd zijn door de FOD Volksgezondheid. Deze 
personen voldoen niet aan de van kracht zijnde normering en werken illegaal. 

 
 


