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Samenstelling erkenningscommíssie voor verpleegkundigen en erkenningscommÍssie
voor zorgkundigen - Vraag naar voordracht van kandídaten

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Door de inwerkingtreding van de "Bijzondere wet van 6 januari 20j.4 met
betrekking tot de zesde staatshervorming", is het agentschap Zorg en Gezondheid
van de Vlaamse gemeenschap op 1 juli 2ot4 bevoegd geworden voor de
erkenning van de gezondheidszorgberoepen.

De Federale overheid Volksgezondheid blijft bevoegd voor het bepalen van de
normen waaraan de aanvrager moet voldoen om erkend te kunnen worden als
beoefenaar van een gezondheidszorgberoep. De Vlaamse gemeenschap is door
deze bevoegdheidsoverdracht bevoegd geworden voor het bepalen van de
procedurele normen volgens dewelke een aanvraag zal beoordeeld worden.

Tot heden werd de procedure voor de erkenning van de bijzondere beroepstitels
en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de
verpleegkunde en de registratie als zorgkundige bepaald in het "koninklijk besluit
van L8 april 2013 betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van
de erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde en tot
vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij de verpleegkundigen ertoe
gemachtigd worden een bijzondere beroepstitel te dragen of zich op een
bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen, en de registratieprocedure als
zorgkundige".
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Bovengenoemd koninklijk besluit werd, in samenwerking met de beroepssector,
herwerkt in een besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de

bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars

van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige.

Dit besluit werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 15 januari 2016 en
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11. februari2016.

Zorg en Gezondheid wil van start gaan met het opvragen van kandidaten voor de

nieuw samen te stellen erkenningscommissies op basis van artikel 2 van

bovengenoemd besluit dat de oprichting van erkenningscommissies voor de

bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor
beoefenaars van de verpleegkunde en een erkenningscommissie voor
zorgkundigen bepaalt.

Voor elke bijzondere beroepstitel en voor elke bijzondere beroepsbekwaamheid
wordt een aparte erkenningscommissie opgericht, tenzij voor een specialiteit
waarvoor zowel een bijzondere beroepstitel als een bijzondere
beroepsbekwaamheid bestaat. ln dat geval wordt een gezamenlijke

erkenningscommissie opgericht. Ook voor zorgkundigen wordt een aparte
erkenningscomm issie opgericht.

De opdracht van deze erkenningscommissies is de adviesverlening over de

aanvragen tot erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere
beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de

registratie als zorgkundige.

Elke erkenningscommissie zal bestaan uit 8 leden, waaronder vier leden houder
moeten zijn van de betrokken bijzondere beroepstitel of gemachtigd worden zich

te beroepen op de betrokken bijzondere beroepsbekwaamheid; de andere vier
leden moeten houder zijn van één van de diploma's, titels of brevetten zoals

bedoeld in artikel 45 van de wet betreffende de uitoefening van de

gezond heidszorgberoepen.

Wanneer er voor eenzelfde specialiteit zowel een bijzondere beroepstitel als een

bijzondere beroepsbekwaamheid bestaat, behandelt de erkenningscommissie

zowel de beroepstitels als de -bekwaamheden en bestaat deze uit L2 leden,

waaronder vier leden houder van de betrokken bijzondere beroepstitel zijn en vier
leden gemachtigd zijn zich te beroepen op de betrokken bijzondere
beroepsbekwaamheid, de andere vier leden moeten houder zijn van één van de

diploma's, titels of brevetten zoals bedoeld in artikel 45 van de wet betreffende de

uitoefening van de gezond heidszorgberoepen.

De erkenningscommissie belast met het verlenen van een advies over de aanvragen

tot registratie als zorgkundige, is samengesteld uit acht leden, waaronder vier leden

die houder zijn van een definitieve registratie als zorgkundige en vier leden die
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houder zijn van één van de diploma's, titels of brevetten zoals bedoeld in artikel 45
van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

De leden van deze erkenningscommissies worden voorgedragen door de
beroepsverenigingen en -organisaties en worden benoemd door de
administrateur-generaal van het agentschap Zorgen Gezondheid en dit voor een
hernieuwbare termijn van zes jaar.

Daarom nemen wij contact op met uw organisatie, opdat u ons kandidaten zou
kunnen voordragen voor deze nieuwe erkenningscommissies, zodat w¡j de
procedure voor de samenstelling zouden kunnen opstarten.

Tot op vandaag zijn er besluiten verschenen in het Belgisch Staatsblad waarin de
erkenningscriteria zijn vastgelegd voor de bijzondere beroepstitels van
verpleegkundige:

- in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg,
- in de geriatrie,
- in de oncologie,
- in de pediatrie en neonatologie,
- in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie ,
- in de peri-operatieve zorgen,

en voor de bijzondere beroepsbekwaamheden van verpleegkundige

- in de geriatrie,
- in de diabetologie,
- in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie,
- in de palliatieve zorgen,

alsook voor de registratie van de zorgkundigen.

D¡t betekent dat er acht kandidaten (per erkenningscommissie/specialiteit)
gevraagd worden voor de volgende erkenningscommissies: intensieve zorg en
spoedgevallenzorg, oncologie, pediatrie en neonatologie, peri-operatieve zorgen,
diabetologie en palliatieve zorgen; waarvan vier kandidaten moeten beschikken
over de bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid en vier
kandidaten moeten beschikken over één van de diploma's, titels of brevetten zoals
bedoeld in artikel 45 van de wet betreffende de uitoefening van de
gezond heidszorgberoepen.

Er zullen twee gezamenlijke erkenningscommissies samengesteld worden, één voor
de geriatr¡e en één voor de geestel'rjke gezondheidszorg en psychiatrie. Hiervoor zullen
per erkenningscommissie twaalf kandidaten nodig zijn, waarvan vier kandidaten
moeten beschikken over de bijzondere beroepstitel, vier kandidaten moeten
beschikken over de bijzondere beroepsbekwaamheid en vier kandidaten moeten
beschikken over één van de diploma's, titels of brevetten zoals bedoeld in artikel45
van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
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Als laatste worden er 8 kandidaten gevraagd voor de samenstelling van de
erkenningscommissie belast met de aanvragen tot registratie als zorgkundige,
waarvan vier kandidaten moeten beschikken over een definitieve registratie als
zorgkundige en vier kandidaten moeten beschikken over één van de diploma's,
titels of brevetten zoals bedoeld in artikel 45 van de wet betreffende de uitoefening
van de gezond heidszorgberoepen.

Er kan slechts een geldige vergadering van de erkenningscommissie plaatsvinden

indien een minimum aantal leden per vergadering aanwezig is. Vandaar dat het
belangrijk is dat de voorgedragen kandidaten gemotiveerd zijn om deze opdracht op
te nemen.

Bij de samenstelling van de erkenningscommissie werd ervoor geopteerd dat zij zou

bestaan uit uitsluitend werkende (effectieve) leden en dus geen plaatsvervangende

leden.

De leden krijgen een beperkte vergoeding per bijeenkomst van de

erkenningscommissie welke bestaat uit een presentiegeld en een tussenkomst
in de verplaatsingskosten.

Elke voorgedragen kandidaat kan als lid benoemd worden in verschillende

erken ningscommissies.

Wij vragen u om per kandidaat de volgende gegevens mee te geven:

- naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mail,
- voor welke specialiteit(en)/welke erkenningscommissie(s) de kandidaat zijn
voorkeur uitgaat,
- alsook de specialiteit van de kandidaat: bijzondere beroepstitel, bijzondere
beroepsbekwaamheid, registratie als zorgkundige, diploma's, titels of brevetten
zoals bedoeld in artikel 45 van de wet betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen.

lk vestig ook uw aandacht op het artikel 3 van het decreet van L3 juli 2007

houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en

mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid, dat stelt dat ten
hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden van een adviescommissie van

het hetzelfde geslacht mag zijn. lndien dat onmogelijk blijkt, vraag ik u met
aandrang te willen vermelden om welke redenen het voor u onmogeliik is.

Ook indien u er niet in slaagt voldoende kandidaten voor te dragen, gelieve hiervan

de redenen op te geven.

De kandidaturen voor de erkenningscommissies moeten ons, bij voorkeur vóór 15
april 2016. op de volgende mailadressen worden toegestuurd:

sien. loockx@zors-e n-sezond heid. be;
dannv.vandewalle@zors-en-sezondheid.be;

wwrr.zorg-en-gezondheid.be
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ln afwachting van de lijst met kandidaten die uw organisatie zal voordragen, wens
ik u alvast te bedanken voor uw medewerking.

beleefde groeten,

Erw

Afdelings Zorgberoepen
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