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AANVRAAGFORMULIER 
« ARTIKEL 146 » 

- 
BIJZONDERE VRIJSTELLINGEN VOOR DE UITOEFENING VAN ZEKERE DELEN VAN DE 

GENEESKUNDE 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE AANVRAGER 

 

Naam :  

Voornaam :  

Nationaliteit :  

Geboortedatum :  

Geboorteplaats :  

Geslacht :  

Mailadres (verplicht) :  

Correspondentieadres :  

 

OPLEIDING VAN DE AANVRAGER 

 

Datum van begin van de artsenstudies:  

Datum van het diploma van dokter in de 
geneeskunde: 

 

Universiteit die het diploma afgeleverd heeft:  

Lopende (of reeds afgewerkte) specialisatie  

Wettelijke duur van de specialisatie in het land van 
herkomst: 

 

Datum van het begin van de specialisatie in het land 
van herkomst: 

 

In welk specialisatiejaar zit u momenteel:  

Waar volgt u of hebt u uw opleiding gevolgd:  

Welk jaar van uw specialisatie wenst u in België te 
volgen: 

 

Duur (begin- en einddatum) van uw specialisatie in 
België: 

 

Naam van de erkende stagemeester:  

Beurs toegekend door :  
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VEREISTE DOCUMENTEN 

 

1. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier. 

2. Een kopie van uw paspoort of ander identiteitsbewijs. 

3. Een nationaliteitsbewijs (niet ouder dan 3 maanden). 

4. Een kopie van het diploma van arts. 

5. Een attest van het Ministerie van Volksgezondheid of de bevoegde autoriteit van het land van herkomst 
dat aantoont dat u gemachtigd bent om de geneeskunde uit te oefenen en dat u niet werd geschorst 
of gediskwalificeerd of geen verbod heeft gekregen om uw beroep uit te oefenen (certificaat van goed 
professioneel gedrag). 

6. Een attest van goed gedrag en zeden of een gelijkwaardig document (niet ouder dan drie maanden). 

7. Het bewijs dat u een opleiding van arts-specialist heeft aangevat in een derde land, dat geen lidstaat is van 
de Europese Unie, waarvan u minstens in het eerste jaar geslaagd bent of het bewijs dat u als huisarts 
of arts-specialist bent erkend in een derde land, dat geen lidstaat is van de Europese Unie 

8. Het volledig ingevulde stageplan met het totale aantal opleidingsjaren (in België en in het buitenland). 
Het opleidingsplan moet door de rechtstreeks superviserende erkende stagemeester ondertekend 
worden en dus niet door een coördinerende stagemeester indien die u niet rechtstreeks superviseert. 

9. Een bewijs van overeenkomst tussen de universiteit van een derde land, niet-lid van de Europese Unie 
en de Belgische universiteit waar de opleiding plaatsvindt, waaruit blijkt: 

a. dat de universiteit van het derde land de begunstigde aanbeveelt; 

b. dat de directe en indirecte kosten van deze opleiding ten laste genomen worden door de 
universiteit van het derde land of door een beurs toegekend door een Belgische instelling, een 
intergouvernementele instelling of een niet-gouvernementele organisatie (ngo); 

▪ een bewijs van de beurs bijvoegen (met vermelding van bedrag, duur, …); 

c. dat de begunstigde de enige kandidaat is die op basis van dit artikel opgeleid wordt bij de 
stagemeester bij deze stagedienst; 

d. wat de doelstellingen en de eindtermen van de stage zijn; 

▪ een document ondertekend door de erkende stagemeester die de kandidaat superviseert bij te 
voegen; dit omvat dus niet enkel vermelding van de gevolgde specialiteit, maar ook een 
omschrijving van de inhoud en timing van de opleiding (specifieke medische 
handelingen, uurrooster, programma, …) en de exacte start- en einddatum van de opleiding; 

e. wat de noodzaak van deze opleiding is; 

f. dat de universiteit van het derde land, niet-lid van de Europese Unie een garantie geeft dat de 
betrokken persoon na afloop van de stage naar het thuisland kan terugkeren, en hetzij de 
vervolgopleiding voortzet, hetzij professioneel als arts een werkplaats kan innemen; 

▪ een document (niet ouder dan drie maanden) bijvoegen, opgemaakt op naam van de 
aanvrager en uitgereikt door de bevoegde overheid van het land van herkomst, waarin 
bevestigd wordt: 

- dat in dat land een nood bestaat aan gekwalificeerd personeel in de discipline 
waarvoor de aanvrager de toelating van artikel 146 heeft gevraagd; 

- dat er effectieve tewerkstellingsmogelijkheden bestaan in de betrokken 
discipline; 
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- dat de aanvrager een schriftelijke overeenkomst met een officiële instantie heeft 
ondertekend dat hij naar zijn land van herkomst zal terugkeren op het einde van 
de periode waarvoor hij de toelating van het artikel 146 zal hebben verkregen. 

10. Een document dat bewijst dat de stagemeester een zelfstandige academische aanstelling heeft binnen 
de Belgische universiteit die bereid is om de kandidaat op te leiden. 

11. Een bewijs van kennis van het Nederlands. 

12. Een document die de dekking door de verzekering of andere middelen van persoonlijke of collectieve 
bescherming betreffende de professionele verantwoordelijkheid bewijst. 

 

13. In geval van verlenging: een gunstige evaluatie van de stagemeester die tijdens het eerste opleidingsjaar 
in België de supervisie heeft gehad, en voor zover dit nodig is om de opleiding te beëindigen. 
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ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

1. Het volledige dossier moet minstens 3 maanden voor het begin van de stage door de administratie 
per mail ontvangen worden. De documenten kunnen per mail naar de administratie gestuurd worden op 
volgend adres: visa@health.fgov.be. 

2. Met het oog op de ontvankelijkheid gaat de administratie na of de voorschriften van artikel 146 (Wet 
10/05/2015) volledig zijn nageleefd. Indien dit niet het geval is, wordt de belanghebbende daarvan in 
kennis gesteld en heeft vanaf deze kennisname vijftien werkdagen om het dossier te vervolledigen. 
Indien de termijn van vijftien werkdagen wordt overschreden, is het dossier onontvankelijk en wordt het 
dossier administratief afgesloten 

3. De personen die al houder zijn van een diploma van geneesheerspecialist of huisarts en die de toepassing 
van artikel 146 wensen, moeten met een gemotiveerde brief kunnen aantonen dat de stage die ze in België 
willen volgen, aan een welbepaald doel beantwoordt. Ze moeten met andere woorden preciseren dat ze 
gedurende de opleiding een techniek willen vervolmaken en een bepaalde deskundigheid willen verwerven. 

4. Het is niet noodzakelijk dat het basisdiploma van arts en de begonnen opleiding als arts-specialist 
verkregen (cfr. basisdiploma) of aangevat (cfr. opleiding van specialist) is in hetzelfde land dat geen lidstaat 
is van de Europese Unie. 

5. De in een andere taal dan het Nederlands, het Frans of het Duits opgestelde documenten moeten 
vergezeld gaan van een vertaling door een beëdigd vertaler in een van die talen. 

6. De personen waarvan de omstandigheden op basis waarvan ze de toepassing van artikel 146 kunnen 
genieten, in de loop van de stage veranderen, moeten de administratie hiervan op de hoogte stellen. 

7. De verantwoordelijke van de stagedienst waar de opleiding plaatsvindt, meldt aan de bevoegde 
geneeskundige commissie en de bevoegde provinciale raad van de Orde der artsen de aanwezigheid van 
de begunstigde, de duur van de opleiding en de omvang van de uitoefening van de geneeskunst. 

8. Na afloop van de opleiding bezorgt de verantwoordelijke van de stagedienst een verslag aan de Hoge Raad 
van artsen-specialisten en huisartsen. 

 

9. Verlenging 

De vrijstelling laat de begunstigde toe om ten hoogste 12 maanden van opleiding in België te genieten. 
Bedoelde 12 maanden kunnen opgesplitst worden in afgescheiden periodes. Bij wijze van uitzondering 
is, na een gunstige evaluatie van de stagebegeleider die tijdens het eerste opleidingsjaar de supervisie heeft 
gehad, een verlenging van maximum twaalf maanden mogelijk voor zover dit nodig is om de opleiding te 
beëindigen. De gemotiveerde vraag wordt ten minste drie maanden voorafgaand aan de gevraagde 
verlenging ingediend en bevat alle hierboven gevraagde documenten. 

 

10. Ontbindende voorwaarde 

e bijzondere vrijstellingen worden toegekend onder ontbindende voorwaarde dat de begunstigde een 
verblijfstitel overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, voor het begin van de opleiding bezorgt 
aan de administratie. 

 

11. Wij vestigen ook nog uw aandacht op de strafbepalingen en tuchtmaatregel voorzien in art. 122, §1, 1° van 

de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen voor 

iedere persoon die (tijdens een stage) onwettig de geneeskunde of activiteiten voorbehouden aan een 

gezondheidszorgberoep uitoefenen.  

mailto:visa@health.fgov.be
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STAGEPLAN 

 

Naam en voornaam van de kandidaat  

Nationaliteit  

Specialiteit  

Bijzondere techniek of expertise in de 
specialiteit 

 

 
Opleidingsjaren* Academiejaar Stagemeester Ziekenhuis Land 

1ste jaar 
(gevolgd en geslaagd in een 
derde land – niet-EU) 

    

2de jaar     

3de jaar     

4de jaar     

5de jaar     

6de jaar     

7de jaar     

 

Datum :  

 

Handtekening en stempel van de Belgische stagemeester Handtekening van de kandidaat 

  

* Het stageplan moet volledig zijn, inclusief alle opleidingsjaren (in het buitenland en in België). 
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VERKLARING OP EREWOORD 

 

Uitgezonderd binnen de beperkingen bepaald in de toestemming die me eventueel in toepassing van 
artikel 146 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen toegekend wordt, verklaar ik, ondergetekende,  

……………………………………………………………………………………………………… 

erken ik er kennis van genomen te hebben dat: 

- De gelopen stages maar geldig zijn in het kader van de toepassing van artikel 146 van de 
gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen. Die kunnen dus in geen geval in aanmerking komen voor het 
verkrijgen van een erkenning van een stageplan of een erkenning als arts-specialist, 
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 april 1983 houdende de 
erkenningsregels van de geneesheren-specialisten en de huisartsen, gewijzigd bij de koninklijke 
besluiten van 13 maart 1985, 12 augustus 1985 en 13 juni 1986. 

- De bij toepassing van artikel 146 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen toegekende toestemming geeft geen recht tot een 
tegemoetkoming van de verzekering, bedoeld in op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

 

Datum :  

 

Handtekening van de kandidaat 

 

 


