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Titel  

10 NOVEMBER 1967. - [Koninklijk besluit nr 78 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen] <W 2001-08-10/49, art. 27; 022; Inwerkingtreding : 01-09-

2001>.  

(NOTA : art. 21sexies et 21septiesdecies worden gewijzigd met ingang op een 

onbepaalde datum bij <W 2008-12-19/51, art. 71, 1° en 2°; Inwerkingtreding : 

onbepaald>)  

(NOTA : art. 4 gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij <W 2013-12-15/18, 

art. 55; Inwerkingtreding : onbepaald>)  

(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-07-1985 en tekstbijwerking tot 30-

04-2014) Zie wijziging(en)  
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 Art. 54ter.<W 1999-01-25/32, art. 180, 018; Inwerkingtreding : onbepaald> § 1. In afwijking van 

artikel 24, § 2, tweede lid, wordt de in artikel 24, § 1, bedoelde erkenning ambtshalve toegekend 

aan de personen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit genomen 

in uitvoering van artikel 24, § 2, eerste lid, door de dienst geneeskundige verzorging van het 

Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering voor dit beroep erkend zijn, overeenkomstig 

artikel 215 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

  § 2. In afwijking van artikel 24, § 2, tweede lid, wordt de in artikel 24, § 1, bedoelde erkenning op 

hun verzoek toegekend aan personen die niet reeds in § 1 bedoeld zijn en : 

  1° hetzij - wat een beroep betreft waarvoor een opleiding bestaat in een inrichting opgericht, 

gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid houder zijn van een diploma, uitgereikt door 

een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid dat een opleiding 

bekroont waarvan het niveau, maar niet de volledige theoretische of theoretische en praktische 

opleiding en stages, overeenstemt met de in artikel 24, § 2, tweede lid, bedoelde voorwaarden 

voor zover zij dit diploma behalen voor het einde van de periode van zes jaar te rekenen vanaf de 

inwerkingtreding van het koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 24, § 2, eerste lid; 

  2° hetzij - wat een beroep betreft waarvoor geen opleiding bestaat in een inrichting opgericht, 

gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid houder zijn van een diploma, uitgereikt door 



een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid, dat een opleiding 

bekroont waarvan het niveau overeenstemt met de in artikel 24, § 2, tweede lid, bedoelde 

voorwaarden voor zover zij dit diploma behalen voor het einde van jaar waarin de eerste diploma's 

worden uitgereikt die een opleiding bekronen die overeenstemt met de in artikel 24, § 2, tweede 

lid, bedoelde voorwaarden. 

  Voor het indienen van de aanvraag tot erkenning bij de minister tot wiens bevoegdheid de 

Volksgezondheid behoort, beschikken de in 1° en 2° bedoelde personen over één jaar vanaf de 

inwerkingtreding van het koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 24, § 2, eerste lid, of 

vanaf het behalen van boven bedoelde diploma's. Tijdens deze overgangsperiode en zolang niet 

over hun aanvraag tot erkenning is beslist, mogen ze hun beroep blijven uitoefenen. 

  § 3. In afwijking van artikel 24, § 1, mogen personen die niet voldoen aan de in artikel 24, § 2, 

tweede lid, gestelde (kwalificatievoorwaarden) maar die, (op het moment waarop) de lijst van de 

prestaties of de lijst van de handelingen (in verband met het paramedisch beroep waartoe zij 

behoren) gepubliceerd wordt, sinds minstens drie jaar deze (prestaties) of handelingen hebben 

uitgevoerd, dezelfde werkzaamheden blijven verrichten onder dezelfde voorwaarden als de 

beoefenaars van de paramedische beroepen die zulke prestatie of handelingen uitvoeren. <W 

2001-08-10/49, art. 57, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2001> 

  In afwijking van artikel 24, § 1, mogen personen die niet voldoen aan de in artikel 24, § 2, tweede 

lid, gestelde (kwalificatievoorwaarden) voor hun paramedisch beroep, waarvoor geen opleiding 

bestaat in de zin van bovengenoemde bekwaamheidseisen, dezelfde werkzaamheden blijven 

verrichten onder dezelfde voorwaarden als de beoefenaars van de paramedische beroepen die 

zulke (prestaties) of handelingen uitvoeren, voorzover zij (op het moment waarop) de eerste 

diploma's worden uitgereikt die een opleiding bekronen die overeenstemt met de in artikel 24, § 2, 

tweede lid, bedoelde voorwaarden, deze prestaties of handelingen uitvoeren. <W 2001-08-10/49, 

art. 57, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2001> 

  Op straffe van verlies van het voordeel verleend bij de bepaling van het eerste of tweede lid van 

deze paragraaf, moeten zij zich bij de minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, 

bekend maken volgens een door de Koning vastgestelde procedure; bij deze gelegenheid 

vermelden zij de werkzaamheden waarvoor zij het voordeel van de verkregen rechten inroepen. 

De door de Koning bepaalde procedure zal onder meer de wijze vaststellen waarop het bewijs van 

de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde prestaties of handelingen moet worden geleverd. 


