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Het aantal toegekende RIZIV-nummers. 

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 428 van 15 september 2015 (Vragen en Antwoorden, 
Kamer, 2014-2015, nr. 47) met betrekking tot het aantal toegekende RIZIV-nummers aan 
afgestudeerde artsen in 2015 antwoordde u dat de definitieve gegevens rond deze periode 
beschikbaar zouden komen. 

Heeft u reeds de definitieve cijfers ter beschikking? 

1. Aan hoeveel studenten geneeskunde, afgestudeerd aan een Vlaamse universiteit, werd 
in 2015 een RIZIV-nummer toegekend? 

2. Aan hoeveel studenten geneeskunde, afgestudeerd aan een Franstalige universiteit, 
werd in 2015 een RIZIV-nummer toegekend? 

3. Zo mogelijk graag ook de opsplitsing per categorie van bevoegdheidscode en per 
Gemeenschap: 

a) geneesheer (000); 

b) algemene geneeskunde: kandidaat-huisartsen (005, 006) vs. houder van 
getuigschrift aanvullende opleiding (003, 004, 007, 008); 

c) arts-specialisten in opleiding; 

d) arts-specialisten. 

 



 

 

Antwoord op de parlementaire vraag nr. 970 van 15/06/2016 van mevrouw 
Valerie VAN PEEL, Volksvertegenwoordiger  
 
Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag. 

 

De tabel hieronder geeft een overzicht van het aantal artsen dat in 2015 bij het RIZIV voor het 
eerst  ingeschreven werd. De artsen die al eerder ingeschreven waren maar een wijziging 
kregen van hun kwalificatiecode bv  van 010 (ASO anesthesist)  naar 100 (erkend specialist 
 anesthesist) zijn niet meer opgenomen.  In deze tabel wordt een opsplitsing gemaakt op basis 
van de herkomst van het diploma en de categorie van de bevoegdheidscode waarover de arts 
beschikt op 31 december 2015. Om een duidelijk zicht te krijgen over de instroom binnen de 
huisartsgeneeskunde of binnen de specialiteiten moet men de rijen van de artsen in opleiding en 
de artsen die hun opleiding al afgemaakt hebben samen in beschouwing nemen. 

 

Categorie  
Belgisch diploma van een 

FR faculteit 
Belgisch diploma van een 

NL faculteit 

Médecin / Arts (000) 38 55 

Médecin généraliste / Huisarts 
(003, 004, 007, 008) 

 0 1 

Médecin généraliste en 
formation / Huisarts in opleiding 
(005, 006) 

189 248 

Médecin généraliste total / 
Huisarts totaal 

189 249 

Médecin-spécialiste / Arts-
specialist 

2 4 

Médecin-spécialiste en 
formation / Arts-specialist in 
opleiding 

370 420 

Médecin-spécialiste total / Arts-
specialist totaal 

372 424 

TOTAL/TOTAAL 599 728 
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