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Professionele vorming tot erkend huisarts: 

 

BUITENLANDSE STAGES 

en  

VERDUIDELJKEN MINIMALE DUURTIJD VAN ZIEKENHUISSTAGES IN DE BELGISCHE 

REGLEMENTERING 

Advies Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen 
1
 

d.d. 28 april 2016 

 

I. SITUERING 

 

I.1. Europees recht 

De Europese Richtlijn beroepskwalificaties 2005/36/EC voorziet, sinds de aanpassing door de 

Richtlijn 2013/55/EU  dat buitenlandse stages binnen EEA moeten erkend worden, maar elke 

Lidstaat kan een maximum duur bepalen. 

Met buitenlandse stages in derde landen, moet enkel rekening gehouden worden. 

 

Preamble, recital 27 

(27)National rules organising the access to regulated professions should not constitute an obstacle 

to the mobility of young graduates. Therefore, when a graduate completes a professional 

traineeship in another Member State, the traineeship in question should be recognised when 

the graduate applies for accessing a regulated profession in the home Member State. The 

recognition of a professional traineeship completed in another Member State should be based 

on a clear written description of learning objectives and assigned tasks, to be determined by the 

trainee’s supervisor in the host Member State. Professional traineeships completed in third 

countries should be taken into account by Member States when considering a request to access 

a regulated profession. 

  

Article 55 a) Directive 2005/36/EC 

 

‘Article 55a 

Recognition of professional traineeship 

1.   If access to a regulated profession in the home Member State is contingent upon completion of a 

professional traineeship, the competent authority of the home Member State shall, when 

considering a request for authorisation to exercise the regulated profession, recognise professional 
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traineeships carried out in another Member State provided the traineeship is in accordance with 

the published guidelines referred to in paragraph 2, and shall take into account professional 

traineeships carried out in a third country. However, Member States may, in national legislation, set 

a reasonable limit on the duration of the part of the professional traineeship which can be carried 

out abroad. 

2.   Recognition of the professional traineeship shall not replace any requirements in place to pass an 

examination in order to gain access to the profession in question. The competent authorities shall 

publish guidelines on the organisation and recognition of professional traineeships carried out in 

another Member State or in a third country, in particular on the role of the supervisor of the 

professional traineeship.’; 

 

I.2. Belgisch recht: 

 

I.2.1. Artsen specialisten in opleiding (specialist medical training): M.B. 23.04.2014 
2
, art 11: 

 

Dit artikel vereist dat de stageplaats erkend is in het buitenland en dat een notificatie gebeurt in 

België.  

Er moet een tripartite overeenkomst worden afgesloten tussen de coördinerende stagemeester, de 

kandidaat-specialist en de persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de kandidaat-

specialist te superviseren in het gastland. De essentiële elementen van deze overeenkomst worden 

in het artikel vermeld. 

 

De huidige versie van art 11 van de transversale criteria voorziet geen onderscheid tussen 

buitenlandse stages in Lidstaten en in derde landen. 

 

Op  de adviesaanvraag  van de Minister d.d. 11 mei 2015, adviseerde de Hoge Raad 
3
 d.d.  8 juli 2015 

werd alvast geadviseerd dit onderscheid in de toekomst wél te maken. 

 

“Art. 11  

§ 1 De kandidaat-specialist kan maximum één derde van de duurtijd van zijn stage in het buitenland 

verrichten. 

§ 2De kandidaat-specialist kan een gedeelte van zijn stage in het buitenland verrichten op 

voorwaarde dat: 
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1°de persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de kandidaat-specialist te superviseren, 

erkend is conform de nationale wetgeving van het gastland voor de opleiding van de 

kandidaatspecialisten; 

2°een overeenkomst wordt afgesloten tussen de coördinerende stagemeester, de kandidaat-

specialist en de persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de kandidaat-specialist te 

superviseren in het gastland. In de overeenkomst worden minstens de modaliteiten van de stage, de 

billijke vergoeding, de eindtermen van de stage evenals de modaliteiten op basis waarvan de 

kandidaat-specialist de voordelen van een beroepsverzekering geniet, vastgesteld; 

§ 3 De persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de kandidaat-specialist te superviseren 

in het gastland wordt genotificeerd bij de FOD Volksgezondheid en wordt geregistreerd op een lijst 

die wordt bijgehouden door bovenvermelde overheidsdienst.” 

I.2.2. Huisartsen in opleiding 

Momenteel zijn er geen specifieke wettelijke bepalingen aangaande de buitenlandse stage. 

Er moet wél rekening worden gehouden met de minimumduurtijden in praktijken van stagemeesters 

en in ziekenhuisdiensten: 

 

De Europese Richtlijn 2005/36/EC 
4
 bepaalt in art. 28, 3:  

 

“Article 28 

Specific training in general medical practice 

 

1.  Admission to specific training in general medical practice shall be contingent upon completion and 

validation of a basic medical training programme as referred to in Article 24(2) in the course of which 

the trainee has acquired the relevant knowledge of basic medicine. 

 

2.  The specific training in general medical practice leading to the award of evidence of formal 

qualifications issued before 1 January 2006 shall be of a duration of at least two years on a full-time 

basis. In the case of evidence of formal qualifications issued after that date, the training shall be of a 

duration of at least three years on a full-time basis. 

Where the training programme referred to in Article 24 comprises practical training given by an 

approved hospital possessing appropriate general medical equipment and services or as part of an 

approved general medical practice or an approved centre in which doctors provide primary medical 

care, the duration of that practical training may, up to a maximum of one year, be included in the 
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duration provided for in the first subparagraph for certificates of training issued on or after 1 January 

2006. 

The option provided for in the second subparagraph shall be available only for Member States in 

which the specific training in general medical practice lasted two years as of 1 January 2001. 

3.  The specific training in general medical practice shall be carried out on a full-time basis, under the 

supervision of the competent authorities or bodies. It shall be more practical than theoretical. 

The practical training shall be given, on the one hand, for at least six months in an approved 

hospital possessing appropriate equipment and services and, on the other hand, for at least six 

months as part of an approved general medical practice or an approved centre at which doctors 

provide primary health care. 

The practical training shall take place in conjunction with other health establishments or structures 

concerned with general medicine. Without prejudice to the minimum periods laid down in the second 

subparagraph, however, the practical training may be given during a period of not more than six 

months in other approved establishments or health structures concerned with general medicine. 

The training shall require the personal participation of the trainee in the professional activity and 

responsibilities of the persons with whom he is working. 

4.  Member States shall make the issuance of evidence of formal qualifications in general medical 

practice subject to possession of evidence of formal qualifications in basic medical training referred 

to in Annex V, point 5.1.1. 

5.  Member States may issue evidence of formal qualifications referred to in Annex V, point 5.1.4 to a 

doctor who has not completed the training provided for in this Article but who has completed a 

different, supplementary training, as attested by evidence of formal qualifications issued by the 

competent authorities in a Member State. They may not, however, award evidence of formal 

qualifications unless it attests knowledge of a level qualitatively equivalent to the knowledge 

acquired from the training provided for in this Article. 

Member States shall determine, inter alia, the extent to which the complementary training and 

professional experience already acquired by the applicant may replace the training provided for in 

this Article. 

The Member States may only issue the evidence of formal qualifications referred to in Annex V, 

point 5.1.4 if the applicant has acquired at least six months' experience of general medicine in a 

general medical practice or a centre in which doctors provide primary health care of the types 

referred to in paragraph 3.” 
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Het M.B. 1 maart 2010 
5
bepaalt hierover het volgende: 

“Art. 2 

De specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde bedraagt ten minste drie jaar en omvat een 

theoretisch gedeelte zoals bedoeld in artikelen 4 en 5, en een praktisch gedeelte, zoals bedoeld 

in artikelen 3, 6, 7, 8, en 9. Het praktische gedeelte bestaat uit een doorlopend programma van 

stages van ten minste drie jaar in één of meer ziekenhuisdiensten, relevant voor de opleiding van 

huisartsen, en in één of meer praktijken van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, dewelke 

erkend zijn door de minister bevoegd voor Volksgezondheid, hierna “de Minister” genoemd. 

 
Art. 6 

De stages verricht, na de machtiging tot uitoefening van de geneeskunde, in ziekenhuisdiensten die 

erkend zijn voor huisartsenopleiding door de Minister bevoegd voor Volksgezondheid, duren 

minimum zes maanden. Deze stages verricht in ziekenhuisdiensten mogen evenwel in totaal niet 

meer dan twaalf maanden bedragen en niet langer dan zes maanden duren in éénzelfde dienst. 

Deze stages omvatten de aspecten van het klinische werk relevant voor de huisartsgeneeskunde. 

Tijdens de verdere opleiding worden de stages verricht in één of meer praktijken van door de minister 

bevoegd voor Volksgezondheid erkende stagemeesters in de huisartsgeneeskunde.” 

  

II. ADVIES HOGE RAAD VAN ARTSEN-SPECIALISTEN EN VAN HUISARTSEN d.d. 28 april 2016 

II.1. Invoeren van een wettelijke regeling voor buitenlandse stages: 

De Hoge Raad adviseert  een aanpassing aan te brengen aan het M.B. 1 maart 2010
6
 als volgt: 

a) Eveneens een onderscheid te maken tussen buitenlandse stages in Lidstaten  (erkennen) en 

in derde landen (rekening mee houden). 

 

b) Een maximale duurtijd te bepalen. 

 

De Hoge Raad adviseert de stage in het buitenland te beperken tot maximaal  18 maand (van 

de totale duurtijd  professionele vorming van 36 maand), waarvan (dus inbegrepen in het 

maximum van 18 maand) maximaal 6 maand in een ziekenhuis in het buitenland. 

 

c) Een overeenkomst en een notificatie op te leggen, vergelijkbaar met artikel 11 van het M.B. 

23.04.2014 (cf supra). De stagemeester in het buitenland is erkend conform de 

nationalereglementering van het gastland. 
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II.2. Verduideljken minimale duurtijd van ziekenhuisstages in de Belgische reglementering: 

 

Artikel 6 van het M.B. 1 maart 2010 (voetnoot 5) voorziet nu enkel een maximum van 12 maand 

stage in ziekenhuisdiensten (met een bijkomende bepaling dat maximaal 6 maand in dezelfde dienst 

stage kan gelopen worden). 

Dit is niet Richtlijnconform: art 28, 3 Richtlijn 2005/36/EC bepaalt dat de ziekenhuisstage minimaal 6 

maand moet bedragen. 

 

Een aanpassing aan artikel 6 van het M.B. 1 maart2010 is dus aangewezen. 

De Hoge Raad wijst op de imperatieven van de praktische organisatie van stages in ziekenhuizen 

(zeker in de context van de dubbele cohorte 2018). 

 

De Hoge Raad adviseert dan ook om uniform in elk stageplan 6 maand ziekenhuisstage op te leggen 

(niet meer, niet  minder). 

 

--- 


