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Onderwerp: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 15 bis van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Geneesheren in opleiding tot huisarts

Mevrouw L. ONKELINX, minister van Sociale Zaken, heeft bij brief van 16 april
2009 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van koninklijk
besluit tot wijziging van artikel 15 bis, eerste lid, 2° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

De bespreking van dat dossier werd toevertrouwd aan de commissie Sociale
Zekerheid.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 14 juli 2009 het volgende
eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------

I.

INLEIDING

A. Onderwerp en draagwijdte van de adviesaanvraag

Mevrouw L. ONKELINX, minister van Sociale Zaken, heeft bij brief
van 16 april 2009 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 15 bis, eerste lid, 2° van het
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007 werd het toepassingsgebied
van de voornoemde wet van 27 juni 1969 verruimd, wat betreft de regeling voor verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector van de geneeskundige verzorging en sector uitkeringen, en de kinderbijslagregeling voor werknemers, tot de geneesheren in opleiding tot huisarts alsmede tot de interuniversitaire centra voor algemene geneeskunde die deze geneesheren in opleiding tewerkstellen. Aan de geneesheren in opleiding tot huisarts werd dus hetzelfde socialezekerheidsstatuut toegekend als aan de geneesheren in opleiding tot geneesheer-specialist.

Het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel een
aantal aanpassingen aan te brengen in die verruiming.

Eerst worden twee tekstuele aanpassingen aangebracht in het
voornoemde artikel 15 bis. De woorden "interuniversitair centrum voor algemene
geneeskunde" worden vervangen door de woorden "coördinatiecentrum voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde". Verder wordt de band tussen de coördinatiecentra voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde en de geneesheren in opleiding
tot huisarts beter omschreven.

Bovendien wordt de verruiming tot het sociaal statuut van de
werknemers beperkt tot de eerste 120 uur wat de prestaties in het kader van de
wachtdienst betreft. De prestaties boven de 120 uur zijn onderworpen aan de sociale zekerheid voor zelfstandigen.
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Ten slotte voorziet het besluit in een overgangsmaatregel voor de
geneesheren in opleiding tot huisarts die hun specialisatieopleiding al hebben aangevangen.

Het advies van de Raad wordt ingewonnen op grond van artikel 2,
§ 1, 4° van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

De commissie heeft tijdens haar werkzaamheden kunnen rekenen
op de waardevolle medewerking van vertegenwoordigers van de minister van Sociale Zaken.

B. Context van de adviesaanvraag

De Raad wijst erop dat uit de informatie die de vertegenwoordigers van de minister
van Sociale Zaken hebben verstrekt, blijkt dat drie constateringen ten grondslag liggen aan het nieuwe socialezekerheidsstatuut dat wordt voorgesteld voor de geneesheren in opleiding tot huisarts.

Een eerste constatering is het verschil in statuut tussen de kandidaat-huisartsen en de kandidaat-ziekenhuisspecialisten. De eerste groep wordt immers beschouwd als zelfstandigen, terwijl de tweede groep een loontrekkend statuut
"sui generis" geniet, in het kader waarvan de regeling voor verplichte verzekering
tegen ziekte en invaliditeit, sector van de geneeskundige verzorging en sector uitkeringen, en de kinderbijslagregeling voor werknemers op hen van toepassing zijn.

Een tweede constatering is de te grote ongelijkheid tussen de huidige lonen van de kandidaat-huisartsen, waardoor er een constante opbodpolitiek is
bij de stagemeesters en de toekomstige assistenten.

Uit die twee constateringen volgt ten slotte dat de pedagogische
kwaliteit van de stagemeester dan ook niet altijd het belangrijkste criterium is voor
de keuze van de stageplaats.

Om die discrepanties te verhelpen, beoogt het nieuwe statuut voor
de geneesheren in opleiding tot huisarts niet alleen een grotere gelijkheid tussen de
assistenten, maar ook een grotere zekerheid zowel voor die laatsten, wat hun sociale bescherming betreft, als voor de stagemeesters, die een stabiel juridisch statuut
en een verzekerde solidariteit zullen genieten. Dat statuut zal het bovendien mogelijk maken een financieel opbod bij de indienstneming van assistenten te vermijden.
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Concreet houdt dat nieuwe statuut het volgende in.

Er zal een Franstalig en een Nederlandstalig coördinatiecentrum
voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde worden opgericht in de vorm van een
vzw. Die vzw's zullen een raad van bestuur hebben, bestaande uit vertegenwoordigers van de universiteiten, de stagemeesters en de assistenten alsook een comité
voor paritair overleg met de vertegenwoordigers van de vakbonden en de universiteiten.

Dat comité voor paritair overleg zal met name de lonen van de geneesheren in opleiding tot huisarts beheren en de standaardovereenkomsten goedkeuren. Er zullen immers drie soorten van overeenkomsten moeten worden opgesteld: tussen de vzw en de assistent, tussen de vzw en de stagemeester en ten slotte tussen de stagemeester en de assistent.

De fondsen voor de invoering van een dergelijk statuut zullen
deels van het RIZIV en deels van de stagemeesters komen. Die laatsten zullen, zoals nu het geval is, het geheel van de erelonen van hun assistenten ontvangen.

Om de voornoemde ongelijkheden tussen de assistenten te verhelpen, zal het statuut "sui generis" inzake sociale zekerheid dat van toepassing is
op de geneesheren in opleiding tot geneesheer-specialist worden verruimd tot de
geneesheren in opleiding tot huisarts.

Verder zal het basisloon voor de assistenten in het eerste jaar
2.600 euro bruto per maand bedragen en 2.700 euro bruto per maand in het tweede
jaar (en een eventueel derde jaar). Er zal hun bovendien een toeslag worden betaald voor de wachtprestaties boven de jaarlijkse wettelijke 120 uur.

Het arbeidsvolume van de kandidaat-geneesheren zal worden
vastgesteld tussen 38 en 48 uur per week, met gemiddeld 10 à 15 contacten per
dag.

De vrije keuze van de stagemeester en de stagiair zal worden gerespecteerd.

De assistenten die hun stage hebben aangevangen voor de invoering van het nieuwe stelsel zullen kunnen kiezen tussen het oude en het nieuwe statuut.
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Met het oog op de vaststelling van dat nieuwe statuut heeft een
koninklijk besluit van 3 juni 2007 al een wijziging aangebracht in artikel 15 bis van
het voornoemde koninklijk besluit van 28 november 1969, om het toepassingsgebied van de wet van 27 juni 19691 te verruimen, wat betreft de regeling voor verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector van de geneeskundige verzorging en sector uitkeringen, en de kinderbijslagregeling voor werknemers, tot de geneesheren in opleiding tot huisarts alsmede tot de interuniversitaire centra voor algemene geneeskunde die deze geneesheren in opleiding tewerkstellen. De inwerkingtreding van dat koninklijk besluit werd uitgesteld tot 1 juli 2009.

Naast dat koninklijk besluit moeten nog vier ontwerpen van koninklijk besluit worden genomen om die nieuwe structuur te kunnen invoeren, nl. :

- een ontwerp van koninklijk besluit "RIZIV" tot vaststelling van de nadere regels
voor de door het RIZIV aan de twee vzw's gestorte tegemoetkomingen. Dat ontwerp werd goedgekeurd door de Nationale commissie geneesherenziekenfondsen en het Verzekeringscomité;

- een ontwerp van koninklijk besluit "volksgezondheid" tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, om de rol en de samenstelling van de vzw's te bepalen;

- een door de Hoge Gezondheidsraad goedgekeurd ontwerp van ministerieel besluit "volksgezondheid" dat de activiteiten en het arbeidskader tijdens de stages
voor de opleiding tot huisarts omschrijft;

- een ontwerp van koninklijk besluit "sociale zekerheid" tot wijziging van artikel 15
bis, eerste lid, 2° van het voornoemde koninklijk besluit van 28 november 1969.

Over dat laatste ontwerp van koninklijk besluit dient de Nationale
Arbeidsraad zich nu uit te spreken.

Dat statuut zou op 1 juli 2009 moeten worden ingevoerd.

1

Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
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II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

A. Onderzoek van het ontwerp van koninklijk besluit

De Raad constateert dat het ontwerp van koninklijk besluit tot doel heeft een aantal
aanpassingen aan te brengen in artikel 15 bis, eerste lid, 2° van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders.

In de eerste plaats worden de woorden "interuniversitair centrum
voor algemene geneeskunde" vervangen door de woorden "coördinatiecentrum voor
de opleiding in de huisartsgeneeskunde".

Die naamsverandering is te verklaren door het feit dat de artsensyndicaten een rol krijgen in het kader van de nieuwe structuur. Het gaat dus op het
stuk van representativiteit niet meer om interuniversitaire vzw's.

De tweede tekstaanpassing beoogt een betere omschrijving van
de band tussen de coördinatiecentra voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde
en de geneesheren in opleiding tot huisarts.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet ook in een overgangsmaatregel voor de geneesheren in opleiding tot huisarts die hun opleiding al hebben
aangevangen voor de invoering van het nieuwe statuut. Zij kunnen kiezen tussen
het oude en het nieuwe statuut.

De voorgelegde tekst bepaalt bovendien dat de geneesheren in
opleiding tot huisarts en de coördinatiecentra voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde, wat de prestaties in het kader van de wachtdienst betreft, maar voor de
eerste 120 uur van de wachtdienst zullen worden onderworpen aan de sociale zekerheid voor werknemers. Voor de wachtprestaties boven de 120 uur zullen de geneesheren in opleiding tot huisarts onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor
zelfstandigen.

De vertegenwoordigers van de minister van Sociale Zaken hebben
er tijdens de werkzaamheden op gewezen dat het ontwerp van koninklijk besluit,
nadat het aan de Raad werd voorgelegd, op dat punt werd gewijzigd om geen onderscheid meer te maken tussen het sociaal statuut van de zelfstandigen en het sociaal statuut van de werknemers. Alle uren gepresteerd in het kader van de opleiding tot huisarts worden dus onderworpen in het werknemersstelsel.
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De Raad neemt akte van die wijziging en besluit dan ook zich uit te spreken op basis van het gewijzigde ontwerp van koninklijk besluit, dat bij dit advies is gevoegd.

B. Standpunt van de Raad

De Raad heeft het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit met de grootste aandacht onderzocht, rekening houdend met de voornoemde wijziging waarbij alle gepresteerde uren voor drie sectoren onderworpen worden in het werknemersstelsel.

Hij merkt op dat hij in die zin akkoord gaat met het nieuwe statuut
voor de geneesheren in opleiding tot huisarts en met het gewijzigde ontwerp van
koninklijk besluit waarvan hij kennis heeft genomen.

Hij zou toch de aandacht willen vestigen op het volgende punt.

De Raad constateert dat de kandidaat-huisartsen zullen worden betaald door de als
vzw opgerichte coördinatiecentra voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde, die
zullen optreden als werkgever.

De fondsen waarover die vzw's beschikken, zullen echter voor een
gedeelte van het RIZIV komen.

Om de inkomsten van de sociale zekerheid te waarborgen, dringt
de Raad er dan ook op aan dat de regeling van vermindering van de socialezekerheidsbijdragen niet van toepassing zou zijn op die geneesheren in opleiding tot
huisarts.

Met voorbehoud van die opmerking betuigt de Raad zijn instemming met dat ontwerp van koninklijk besluit.

---------------------------
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KONINKRIJK BELGIE

ROYAUME DE BELGIQUE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 15bis,
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Arrêté royal modifiant l'article 15bis, de l'arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

ALBERT II, Koning der Belgen,

ALBERT II, Roi des Belges,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 2, § 1;

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs, l'article 2, § 1er ;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 15bis, laatst gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 4 juli 2008;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris
en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, l'article 15bis, modifié ultérieurement par l'arrêté royal du 4 juillet 2008;

Gelet op het advies van de inspecteur van
Financiën, gegeven op;

Vu l’avis de l’inspecteur des finances, donné
le;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van
;

Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget
donné le
;

Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad van
;

;

Gelet op het advies
van de Raad van
State, gegeven op
, met toepassing van artikel
84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van
State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Vu l’avis
du Conseil d’Etat, donné le
, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,
1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde
Ministers,

Sur la proposition de la Ministre des Affaires
sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,

Vu l'avis du Conseil national du travail du
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Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Nous avons arrêté et arrêtons:

Artikel 1. – In artikel 15bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Article 1er. – A l’article 15bis, de l’arrêté royal du
28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié ultérieurement par l'arrêté royal du 4 juillet 2008,
les modifications suivantes sont apportées :

1° In alinea 1, 2°, worden de woorden “alsmede tot
de interuniversitaire centra voor algemene geneeskunde die deze geneesheren in opleiding tot huisarts
tewerkstellen” vervangen door de woorden “alsmede tot de coördinatiecentra voor de opleiding in de
huisartsgeneeskunde via dewelke deze geneesheren
in opleiding tot huisarts hun opleiding volgen”.

1° A l’alinéa 1er, 2°, les mots « ainsi qu’aux centres
interuniversitaires de médecine générale qui occupent ces médecins qui suivent la formation de médecin généraliste » sont remplacés par les mots «
ainsi qu’aux centres de coordination pour la formation en médecine générale via lesquels ces médecins
suivent leur formation».

2° In alinea 2, worden de woorden “interuniversitaire centra voor algemene geneeskunde” vervangen
door de woorden “coördinatiecentra voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde”.

2° A l’alinéa 2, les mots «centres interuniversitaires
de médecine générale » sont remplacés par les mots
«centres de coordination pour la formation en médecine générale ».

Art. 2. – Artikel 15bis, eerste lid, 2°, van bovenvermeld koninklijk besluit van 28 november 1969,
is van toepassing op de geneesheren in opleiding tot
huisarts zodra zij hun specialisatieopleiding tot
huisarts aanvangen.

Art. 2. - L'article 15bis, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté
royal du 28 novembre 1969 susvisé, s’applique aux
médecins qui suivent la formation de médecin généraliste dès qu’ils commencent leur formation spécialisée de médecin généraliste.

Geneesheren in opleiding tot huisarts die hun specialisatieopleiding reeds aangevangen hebben vóór de
inwerkingtreding van artikel 15bis, eerste lid, 2°,
van bovenvermeld koninklijk besluit van 28 november 1969 kunnen de toepassing vragen van dit artikel, in samenspraak met het coördinatiecentrum
voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde via het
welke zij hun opleiding volgen.

Les médecins qui suivent la formation de médecin
généraliste qui ont commencé leur formation spécialisée avant l’entrée en vigueur de l'article 15bis,
alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969
susvisé, peuvent demander l’application de cet article, en concertation avec le centre de coordination
pour la formation en médecine générale via lequel
ils suivent leur formation.

Art. 3 - Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2009.

Art. 3 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 4. - De Minister bevoegd voor Sociale zaken is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4. – Le Ministre qui a les Affaires sociales dans
ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
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Gegeven te

Donné à

, le

Van Koningswege:

Par le Roi :

De Minister van Sociale Zaken,

La Ministre des Affaires sociales,

Laurette Onkelinx

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 15bis,
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Arrêté royal modifiant l'article 15bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi
du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

VERSLAG AAN DE KONING

RAPPORT AU ROI

Sire,

Sire,

Het besluit waarvan ik de eer heb aan uwe Majesteit
ter ondertekening voor te leggen, heeft als doel
a) een aantal aanpassingen door te voeren aan het
artikel 15bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2008 en;
b) in dit verband ook te voorzien in een overgangsmaatregel voor de geneesheren in opleiding tot
huisarts die hun opleiding op het ogenblik van de
inwerkingtreding van artikel 15bis, eerste lid, 2°,
van het bovenvermeld koninklijk besluit van 28
november 1969 reeds aangevangen hebben.

L’arrêté que j’ai l’honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet
a) d'effectuer une série d'adaptations dans l'article15bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié ultérieurement
par l’arrêté royal du 4 juillet 2008 et ;
b) de prévoir également dans ce cadre une mesure
transitoire pour les médecins qui suivent la formation de médecin généraliste qui ont déjà entamé leur
formation au moment de l'entrée en vigueur de l'article 15bis, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

In artikel 1 worden een aantal tekstuele aanpassingen aan het artikel 15bis van het bovenvermeld koninklijk besluit van 28 november 1969 voorzien.

A l’article 1er une série d’adaptations textuelles sont
prévues à l’article 15bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

Zowel in alinea 1 als in alinea 2 wordt de term “interuniversitair centrum voor algemene geneeskunde” gewijzigd in “coördinatiecentrum voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde”.

A l’alinéa 1er ainsi qu’à l’alinéa 2 les mots "centre
interuniversitaire de médecine générale" sont modifiés en "centre de coordination pour la formation en
médecine générale".

Verder wordt de band tussen de coördinatiecentra
voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde en de
geneesheren in opleiding tot huisarts beter omschreven.

Par ailleurs le lien entre les centres de coordination
pour la formation en médecine générale et les médecins qui suivent la formation de médecin généraliste
est mieux décrit.
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Artikel 2 van het voorliggende besluit voorziet in
een overgangsmaatregel voor de geneesheren in
opleiding tot huisarts die hun opleiding reeds aangevangen hebben voor de inwerkingtreding van artikel 15bis, eerste lid, 2°, van het bovenvermeld
koninklijk besluit van 28 november 1969.

L'article 2 du présent arrêté prévoit une mesure transitoire pour les médecins qui suivent la formation de
médecin généraliste qui ont déjà entamé leur formation avant l'entrée en vigueur de l'article 15bis, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969
précité.

Artikel 15bis, eerste lid, 2°, van bovenvermeld koninklijk besluit van 28 november 1969, is immers
van toepassing op de geneesheren in opleiding tot
huisarts zodra zij hun specialisatieopleiding tot
huisarts aanvangen.

En effet, l'article 15bis, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté
royal du 28 novembre 1969 précité est applicable
aux médecins qui suivent la formation de médecin
généraliste dès qu'ils entament leur formation spécialisée en médecine générale.

Geneesheren in opleiding tot huisarts die hun specialisatieopleiding reeds aangevangen hebben vóór de
inwerkingtreding van artikel 15bis, eerste lid, 2°,
van bovenvermeld koninklijk besluit van 28 november 1969 kunnen tijdens de nog resterende tijd van
hun opleiding tot huisarts, de toepassing vragen van
dit artikel, in samenspraak met het coördinatiecentrum voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde
via hetwelk zij hun opleiding volgen.
Het besluit werd aangepast aan de bemerkingen geformuleerd door de Raad van State in zijn advies
[xx.xxx/1 van …] .

Les médecins qui suivent la formation de médecin
généraliste qui ont déjà commencé leur formation
spécialisée avant l'entrée en vigueur de l'article
15bis, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité peuvent, pendant la durée restante de leur formation de médecin généraliste, demander l'application de cet article, en concertation
avec le centre de coordination pour la formation en
médecine générale par l'intermédiaire duquel ils
suivent leur formation.
Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d’Etat dans son avis
[xx.xxx/1 du …] .

Wij hebben de eer te zijn,

J’ai l’honneur d’être,

Sire,
Van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige
en zeer getrouwe dienaar,

Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,

De Minister van Sociale Zaken,

La Ministre des Affaires sociales,

Laurette Onkelinx

