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De erkenning of de toelating 
om het beroep uit te 
oefenen 
Vanaf 2 december 2014 moet u in het bezit zijn van een 
erkenning of een afwijking om als technoloog medische 
beeldvorming te mogen werken. 2014 vormt een 
overgangsperiode: u moet de komende maanden uw 
erkenningsaanvraag indienen, maar vanzelfsprekend mag u 
tijdens de behandeling van uw aanvraag blijven werken. 

Met deze erkenning streeft de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD)
verschillende doelstellingen na:

 de FOD biedt u een wettelijk kader dat uw beroep 
beschermt;

 de FOD helpt werkgevers door duidelijkheid te 
verschaffen omtrent uw statuut;

 de FOD geeft patiënten de garantie van een 
kwaliteitsvolle, professionele dienstverlening.

	De	gemeenschappen	staan	in	voor	het	onderwijs	
en	reiken	diploma’s	uit	aan	technologen	
medische	beeldvorming.

	De	FOD	Volksgezondheid	levert	de	erkenning	af	
en	het	visum,	dit	wil	zeggen	de	toelating	om	als	
technoloog	medische	beeldvorming	te	mogen	
werken.
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De technoloog medische 
beeldvorming volgens de wet 

Volgens de wet wordt elke persoon die voldoet aan de 
kwalificatievoorwaarden van het Koninklijk Besluit van 
28 februari 1997 beschouwd als technoloog medische 
beeldvorming.

Belangrijk! 
De	erkenning	is	verplicht.	U	kunt	het	beroep	enkel	
uitoefenen	indien	u	houder	bent	van	een	erkenning	
of	van	een	“afwijking	van	de	noodzakelijkheid	van	
een	erkenning”	(verworven	recht).
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De voordelen van een 
erkenning

  Uw erkenning beschermt uw titel. Enkel u mag de bij wet 
bepaalde prestaties uitvoeren. 

  Uw erkenning garandeert dat u een erkende 
beroepsopleiding heeft genoten.

  Uw erkenning vereist dat u uw kennis voortdurend 
bijwerkt door bijscholing te volgen.

  Uw erkenning stelt u in staat uw collega’s te kiezen die 
zullen deelnemen aan de raden en comités die uw beroep 
vertegenwoordigen bij de bevoegde overheid.

Belangrijk! 
De	erkenning	geldt	voor	alle	technologen	
medische	beeldvorming,	ongeacht	de	sector	
waarin	ze	werkzaam	zijn	en	wat	hun	statuut	is.	
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De criteria om een erkenning 
te verkrijgen 

Alle criteria om de erkenning te verkrijgen, zijn vastgelegd in 
het KB van 28 februari 1997. 

U kunt de erkenning verkrijgen indien u:

Æ geslaagd bent voor een opleiding hoger onderwijs 
met volledig leerplan van minstens 3 jaar (het 
studieprogramma van de opleiding is in detail 
beschreven in het KB);

Æ geslaagd bent voor een stage in radiologie; 
ultratonen; magnetische resonantie; interventionele 
technieken in de medische beeldvorming; nucleaire 
geneeskunde in vivo; 

Æ bijscholing gevolgd heeft om uw beroepskennis en 
vaardigheden te onderhouden en bij te schaven. Die 
bijscholing kan bestaan uit persoonlijke studie en 
deelname aan vormingsactiviteiten.

Indien u een diploma van technoloog medische 
beeldvorming heeft behaald in een ander Europees land, 
moet u eveneens een beroepserkenning aanvragen via het 
Contact Center (tel.02/524 97 97)  
of per mail: info@gezondheid.belgie.be. U zult een 
specifiek formulier ontvangen waarop de documenten 
vermeld staan die u moet voorleggen.
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De criteria om een 
voorlopige erkenning te 
verkrijgen
U kunt een voorlopige erkenning verkrijgen indien u:

  geen diploma als technoloog medische beeldvorming 
heeft, maar wel een diploma dat een opleiding 
bekroont waarvan het niveau beantwoordt aan de 
bekwaamheidseisen. Er is evenwel een voorwaarde aan 
verbonden: u heeft een minimum aantal lessen gevolgd 
van ten minste hetzelfde niveau als de technoloog 
medische beeldvorming. Zodra u de voorlopige 
erkenning verkregen heeft (wat de begindatum ook is), 
heeft u tot 1 december 2019 de tijd om het diploma van 
technoloog medische beeldvorming te behalen.

Die voorlopige erkenning kunt u verkrijgen dankzij artikel 
54ter §2, 1° van het KB nr. 78 van 10 november 1967.
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U kunt een afwijking verkrijgen indien u:

  vóór 7 juni 1997 gedurende minstens 3 jaar als 
technoloog medische beeldvorming werkte en u dit 
kunt bewijzen aan de hand van een attest ondertekend 
door de bevoegde arts, die u de  handelingen heeft 
toevertrouwd of die uw prestaties als technoloog 
medische beeldvorming heeft voorgeschreven (KB 
van 18 november 2004, artikel 7 § 4). U voegt een lijst 
toe van uitgevoerde handelingen en prestaties als 
technoloog medische beeldvorming. 

Die afwijking kunt u verkrijgen dankzij artikel 54ter, §3, 1° 
van het KB nr. 78 van 10 november 1967. 

De	erkenning	garandeert	dat	de	technoloog	
medische	beeldvorming	aan	de	eisen	beantwoordt	
voor	de	uitoefening	van	het	beroep.

De criteria om een afwijking 
te verkrijgen
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Het aanvragen van een 
erkenning of een afwijking

Voldoet u aan de voorwaarden? Dien dan uw 
registratieaanvraag in vóór 2 december 2014, hetzij via 
elektronische weg, hetzij via de post. Wij raden u aan om uw 
aanvraag elektronisch in te dienen. Na die datum bent u niet 
meer in orde om uw beroep uit te oefenen.

De aanvragen voor een voorlopige erkenning zijn 
onontvankelijk vanaf 2 december 2014 volgens art54ter 
§ 3 van het KB nr. 78 betreffende de uitoefening van 
gezondheidzorgberoepen.

De aanvraag voor een erkenning of een afwijking blijven 
ontvankelijk na 1 december 2014 maar na die datum is een 
erkenning of een afwijking noodzakelijk om het beroep legaal 
te oefenen.

Via elektronische weg

  Vul het registratieformulier in dat u terugvindt op de 
website www.gezondheid.belgie.be  

  Gezondheidszorg 

  Gezondheidszorgberoepen 

  Paramedici. Op deze pagina klikt u op het beroep 
technologen medische beeldvorming.

  Klik op het formulier voor de aanvraag tot 
erkenning

  U heeft een elektronische kopie (scan) nodig van de 
volgende documenten: 

•  uw identiteitskaart (beide kanten)

• uw diploma of getuigschrift

• stagebewijs

• tewerkstellingsattest (indien nodig).
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Via de post 

  Bel het Contact Center op het nummer 02/524 97 97 
om uw registratieformulier te ontvangen.

  Verstuur al deze documenten naar het volgende adres: 

 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu 

 Directoraat-generaal Gezondheidszorg 
 Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen – 

Paramedische beroepen
 Werkgroep «Erkenning van technologen medische 

beeldvorming» 
 Eurostation II
 Victor Hortaplein 40, bus 10
 1060 Brussel

Tijdens	de	overgangsperiode	van	één	jaar	
(van	2	december	2013	tot	1	december	2014),	en	
tijdens	de	behandeling	van	uw	aanvraag	(zolang	
u	geen	beslissing	heeft	gekregen	over	uw	
erkenningsaanvraag),	mag	u	blijven	werken.
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De behandeling van de 
erkenningsaanvraag

Onderzoek van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt onderzocht door de FOD 
Volksgezondheid. U mag als technoloog medische 
beeldvorming werken indien u:

  aan alle voorwaarden voldoet om de erkenning te 
verkrijgen;

  uw aanvraag vóór 2 december 2014 ingediend heeft.

De beslissing om de erkenning toe te kennen 

De werkgroep « erkenningen » van de Nationale Raad van de 
Paramedische Beroepen beslist om u de erkenning te geven. 
De Minister van Volksgezondheid keurt die beslissing goed 
en ondertekent ze. Bij benadering duurt het 3 maanden om 
uw erkenning te verkrijgen (afhankelijk van de moeilijkheid 
van het dossier).

Beroep 

Als de werkgroep een negatief advies uitbrengt, wordt die 
beslissing gemotiveerd. Daarna wordt het advies verstuurd 
naar de betrokken persoon, die 30 dagen de tijd heeft om 
tegen die beslissing beroep aan te tekenen.

Uw ondertekende en gemotiveerde beroepsaanvraag stuurt u 
naar de beroepscommissie voor de paramedische beroepen, 
ter attentie van de secretaris. De beroepscommissie 
behandelt het dossier binnen 70 dagen en neemt een 
definitieve beslissing.

a	de	overgangsperiode	van	een	jaar,	kan	de	
voorlopige	erkenning	niet	meer	aangevraagd	
worden,	terwijl	de	definitieve	erkenning	en	de	
afwijking	zonder	beperking	in	de	tijd	kunnen	
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Geldende wetgeving

Æ Het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen (BS van 14 november 1967). 

Æ Het koninklijk besluit van 28 februari 1997 betreffende 
de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de 
uitoefening van het beroep van technoloog medische 
beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van 
handelingen waarmee deze laatste door een arts kan 
worden belast (BS van 7 juni 1997). 

Æ Het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende 
de erkenning van de beroepsbeoefenaars van de 
paramedische beroepen (BS van 21 december 2004), 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 februari 2009 
(BS van 6 april 2009). 

Æ Het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van 
de lijst van de paramedische beroepen  
(BS van 17 augustus 2009)

De	erkenning	garandeert	een	drievoudige	
bescherming:

•	 voor	de	technologen	medische	beeldvorming	
in	functie

•	 voor	de	burgers	die	een	beroep	doen	op	hun	
diensten

•	 voor	de	werkgever.
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Veel gestelde vragen

Wanneer zal ik mijn erkenning of mijn afwijking wegens 
verworven rechten ontvangen? 

Zodra het ingediende dossier volledig is, moet men over het 
algemeen rekening houden met een termijn van 3 maanden. 
Afhankelijk van de juridische moeilijkheid kan dit variëren.

Als ik die procedure niet volg, mag ik mijn beroep dan nog 
uitoefenen? 

Nee. Enkel de erkende technologen medische beeldvorming 
of diegenen die een afwijking hebben gekregen wegens 
verworven rechten, zullen het beroep nog mogen uitoefenen 
na 1 december 2014.

Ik stop met het uitoefenen van mijn beroep gedurende 
een bepaalde periode. Zal ik nog recht hebben op mijn 
erkenning?

Ja. De erkenning of de afwijking wordt verleend voor 
onbepaalde duur. U moet uw erkenningsaanvraag dus niet 
laten vernieuwen. Wanneer u de permanente opleiding niet 
meer volgt, kan de erkenning worden ingetrokken. Ook 
wanneer u niet beoordeeld wordt als competent in het kader 
van de beroepskwalificaties, kan uw erkenning worden 
ingetrokken.

Ik werk als technoloog medische beeldvorming maar 
beschik niet over dit diploma. Welke procedure moet ik 
volgen om mijn beroep verder te kunnen uitoefenen?

Als u niet over het diploma beschikt en meent te kunnen 
genieten van verworven rechten, moet u uw aanvraag 
indienen. De werkgroep “erkenningen” zal het dossier 
evalueren en zal de minister adviseren om de erkenning 
al dan niet toe te kennen. De technoloog medische 
beeldvorming die de afwijking ontvangt, mag zijn beroep 
blijven uitoefenen. Als de derogatie niet wordt toegekend 
omdat de leden van de commissie het dossier weigeren, en 
als desgevallend de weigering in beroep wordt bevestigd, 
mag die persoon het beroep niet meer uitoefenen.
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Wat is het verschil tussen het visum en de erkenning? 

De erkenning is een titel die aantoont dat de houder ervan 
met succes een theoretische en praktische opleiding 
heeft gevolgd om het beroep van technoloog medische 
beeldvorming uit te oefenen. De erkenning kan enkel 
worden ingetrokken als u geen bijscholing volgt of als 
u niet ‘competent’ wordt geacht ten aanzien van uw 
beroepskwalificatie. De erkenning kan opnieuw worden 
toegekend wanneer u aantoont dat u uw kennis heeft 
bijgewerkt.

Het visum is de vergunning die nodig is om het beroep 
te mogen uitoefenen. Als de technoloog medische 
beeldvorming psychisch of fysiek niet meer in staat is om te 
werken, zal zijn visum worden ingetrokken. Een visum kan 
onder voorwaarden ingetrokken worden, tijdelijk of definitief. 

Na het indienen van uw erkenningsaanvraag, ontvangt 
u zowel de erkenning als het visum van de FOD 
Volksgezondheid. 

Ik ben een student uit de Europese Unie die in België 
studeert. Zal mijn titel erkend worden in het buitenland?

Zodra u uw diploma ontvangt in België, kunt u een 
beroepserkenning in uw land aanvragen. Er bestaat geen 
automatische beroepserkenning tussen de lidstaten van de 
Europese Unie voor het beroep van technoloog medische 
beeldvorming. De bevoegde autoriteit in uw land zal uw 
opleiding en uw professionele ervaring onderzoeken. Deze 
autoriteit kan u altijd vragen om een aanpassingsstage te 
doen of een bekwaamheidstest te laten uitvoeren als er 
substantiële verschillen bestaan tussen uw opleiding en 
de opleiding in uw eigen land en als deze verschillen niet 
overbrugd kunnen worden door uw professionele ervaring. 

De studenten die in België afstuderen, kunnen een 
erkenning en visum aanvragen (license to practise = term die 
gebruikt wordt in alle internationale documenten).
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Ik oefen mijn beroep uit in België en in een buurland. Moet 
ik de erkenning aanvragen voor mijn halftijdse betrekking in 
België?

Indien u in België werkt moet u de erkenning en visum 
aanvragen. Als u in België woont maar uitsluitend werkt in 
het buitenland, moet u de erkenning niet aanvragen.

Ik heb een diploma behaald in een ander Europees land. 
Moet ik ook een erkenning aanvragen?

Ja. Elke persoon die het beroep van technoloog medische 
beeldvorming uitoefent in België moet over een 
erkenning beschikken en in dit geval gebaseerd op een 
beroepskwalificatie. U moet contact opnemen met het 
Contact Center van de FOD volksgezondheid op het nummer 
02 524 97 97 of per email: info@gezondheid.belgie.be. U zal 
een specifiek formulier ontvangen waarop de documenten 
vermeld staan die u moet voorleggen. 

Geldt de verplichting om een erkenning aan te vragen ook 
voor wie uitsluitend in het onderwijs werkzaam is? 

De erkenning is enkel verplicht indien de docent binnen 
zijn leeropdracht daden stelt waarvoor uitsluitend een 
technoloog medische beeldvorming bevoegd is. Een 
leerkracht die alleen theorie geeft, moet in principe geen 
erkenning aanvragen. De beroepsverenigingen pleiten er 
evenwel voor dat alle technologen medische beeldvorming 
werkzaam in het onderwijs hun erkenning behalen. Ze 
motiveren dit door te stellen dat veel technoloog medische 
beeldvorming-lesgevers in hun opdracht “stagebegeleiding” 
of “voorbereiding klinische praktijk” hebben. Ze begeleiden 
studenten in hun werk met de patiënten, al dan niet op de 
stagewerkvloer. Zelfs als de patiënten er niet expliciet bij 
zijn, begeleiden ze een therapeutisch proces dat uiteindelijk 
moet worden uitgevoerd. Alle lesgevers die in contact komen 
met patiënten moeten hun erkenning behalen.
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Waar vind ik de lijst van erkende technologen medische 
beeldvorming? 

De lijst met erkende gezondheidszorgbeoefenaars 
is permanent beschikbaar op de website van de 
FOD Volksgezondheid: www.gezondheid.belgie.be > 
Gezondheidszorg > Gezondheidszorgberoepen > 
Paramedici > Meer over dit thema.

Wat moet ik doen als ik vermoed dat iemand het beroep 
illegaal uitoefent? 

De FOD Volksgezondheid is het meldpunt voor illegale 
uitoefening van het beroep. U kunt een mail sturen naar het 
contactpunt van de FOD Volksgezondheid: info@gezondheid.
belgie.be of naar de Provinciale Geneeskundige Commissie 
CMP-PGC@gezondheid.belgie.be. 

Wilt u een klacht indienen omdat u meent dat de 
volksgezondheid in gevaar is, dan wendt u zich tot de politie 
of de Provinciale Geneeskundige Commissie aangezien het 
kan gaan om een misdrijf.

Wat wordt verstaan onder “illegale uitoefening” van het 
beroep?

Al wie handelingen stelt die enkel door technologen 
medische beeldvorming mogen worden uitgevoerd, en die 
geen erkenning en geen visum heeft na de overgangsperiode 
of die geen afwijking heeft gekregen wegens verworven 
rechten, wordt beschouwd als iemand die het beroep illegaal 
uitoefent.

Ik ben net afgestudeerd als technoloog medische 
beeldvorming, wat moet ik doen?

U moet een erkenningsaanvraag indienen vanaf het behalen 
van uw diploma/voorlopig getuigschrift volgens de procedure 
in deze brochure op pagina x

CHE
Sticky Note
9
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De Belgische 
beroepsverenigingen 

Medical radiological technologists of Belgium (MRTB)
info@mrtb.be
www.mrtb.be

Vereniging medische beeldvorming (VMBv)
Gianni Claessens
Wijhuizenstraat 103
9620 Zottegem
info@vmbv.org 
www.vmbv.org
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Directoraat-generaal gezondheidszorg 

Dienst Erkenning van de Gezond-
heidszorgberoepen – Erkenning van 
technoloog medische beeldvorming 

Eurostation II

Victor Hortaplein 40 bus 10

1060 Brussel

Tel.: 02/524 97 97 (Contact Center) 

Fax: 02/524 98 16

www.gezondheid.belgie.be

info@gezondheid.belgie.be

In samenwerking met




