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Vereiste anciënniteit Stagemeester-Huisarts 

voorstel tot wijziging art 5 M.B. 26 november 1997 

Advies d.d. 28 april 2016 

Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen 

 

I. SITUERING 

 

Momenteel wordt in het M.B. 26 november 1997 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning 

van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde 
1
  een anciënniteit vereist van 7 jaar uitoefening 

van de huisartsgeneeskunde en/of onderzoek en/of onderwijs in deze discipline. 

 

“Afdeling II. Bijzondere criteria waaraan de stagemeesters-huisartsen moeten 

beantwoorden om erkend te worden 

Art. 5 

De stagemeester-huisarts moet een erkend huisarts zijn en blijven. Hij moet gedurende 

ten minste zeven jaar de huisartsgeneeskunde en/of functies in rechtstreeks verband 

met onderzoek en/of onderwijs in de huisartsgeneeskunde uitgeoefend hebben. Hij is 

er toe gehouden deze activiteiten gedurende de hele duur van zijn erkenning 

als stagemeesterte blijven uitoefenen …” 

 

Deze formulering is wat ongelukkig en iedereen ging ervan uit dat de professionele vorming tot 

erkend huisarts (nu 2 jaar, vanaf 2018 drie jaar) in deze lange periode van 7 jaar inbegrepen was. 

De Hoge Raad behandelde de vereiste anciënniteit voor stagemeesters in juni 2015, naar aanleiding 

van een adviesaanvraag van Mevr de Minister d.d. 11 mei 2015 aangaande het M.B. 23.04.2014 
2
 
3
 

Voor de artsen-specialisten zou de regelmatige vorming van de  stagemeester en het voorzien van 

een mentorschap voor elke arts specialist in opleiding, mogelijk maken dat de vereiste anciënniteit 

van de stagemeester kleiner wordt. 

De Hoge Raad adviseerde d.d. 25 juni 2015 als volgt: “De anciënniteiten van de stagemeester en de 

in aanmerking te nemen stafleden voor het toepassen van de erkenningscriteria, kunnen beperkt 

worden tot respectievelijk 5 jaar en 3 jaar. De Hoge Raad vindt het evenwel aangewezen dat 

specifieke erkenningscriteria voor bepaalde specialismen zoals bv heelkundige disciplines, hiervan 
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  M.B. 26 november 1997 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de 

huisartsgeneeskunde, MB  16 december 1997. 
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  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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  Momenteel bepaalt art 24 (zie ook art 36 aangaande “medewerkers”): “De stagemeester is sedert 

tenminste acht jaar in het specialisme erkend en heet het tevens gedurende die periode op een 

ononderbroken en actieve wijze beoefend, behoudens andere bepalingen voorzien in de specifiekee 

erkenningscriteria van het betreffend specialisme” 
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kunnen afwijken en bv voor de vereiste anciënniteit van de medewerkers hogere eisen kunnen 

stellen”. 

 

De Werkgroep Huisartsen besprak d.d. 11 december 2015 deze anciënniteitsproblematiek voor 

stagemeesters in de huisartsgeneeskunde. 

 

De Hoge Raad bracht advies uit op 28 april 2016. 

 

 

II. ADVIES 

 

De Hoge Raad  wijst op de lange ervaring van de regelmatige vorming van stagemeesters 

huisartsgeneeskunde én op de voordelen van elke “anciënniteitscategorie” aan stagemeesters. 

 

Er wordt voorgesteld te vereisen dat de stagemeester huisartsgeneeskunde sinds vijf  jaar erkend 

huisarts is 
4
 en deze activiteit die gedurende die periode op ononderbroken en actieve wijze 

uitgeoefend werd. 

 Art. 5 

De stagemeester-huisarts moet een erkend huisarts zijn en blijven. Hij moet sinds ten minste 

vijf  jaar erkend zijn als huisarts en  gedurende die periode op  actieve wijze de 

huisartsgeneeskunde uitgeoefend hebben. Hij is er toe gehouden deze activiteiten 

gedurende de hele duur van zijn erkenning als stagemeesterte blijven uitoefenen …” 

De Hoge Raad  stelt voor deze wijziging zo snel mogelijk te laten ingaan, zodat kandidaat 

stagemeesters  meer duidelijkheid krijgen voor een erkenning ter voorbereiding van de opvang van 

de dubbele cohorte 2018 
5
. 

 

--- 

 

                                                           
4
  Dus vanaf 2018 ten vroegste 8  jaar na het behalen van het diploma geneeskunde: eerst 3 jaar 

professionele vorming tot erkend huisarts, vervolgens minimaal 5  jaar anciënniteit als erkend 

huisarts. 
5
  Ten gevolge van de verkorting van de studies geneeskunde van 7 tot 6 jaar, studeren in 2018 twee 

cohortes af waarvoor een professionele vorming moet voorzien worden. 


