
AANVRAAG ERKENNING MEDISCH 
LABORATORIUMTECHNOLOOG

Gewone erkenning volgens het 
diploma of getuigschrift medisch 
laboratoriumtechnoloog + stage

Tijdelijke erkenning op basis van 
een ander diploma van het zelfde 

niveau

Derogatie, geen diploma maar 
minstens 3 jaar tewerkstelling 

voor 10/07/1993

U bent in het bezit van een diploma dat 
een opleiding bekroont, die overeenstemt 
met een opleiding van minstens 3 jaar in 
het kader van een voltijds hoger 
onderwijs in het domein “Laboratorium 
en biotechnologie, en menselijke 
erfelijkheidstechniek”

“Professionele bachelor in de 
biomedische laboratoriumtechnologie, 
afstudeerrichting medisch 
laboratoriumtechnoloog”
KB 2 juni 1993

De aanvrager heeft met vrucht een stage 
van minimaal 600 uren doorlopen.

De aanvrager behaalde een diploma in 
een inrichting opgericht, gesubsidieerd of 
erkend door de bevoegde overheid 
waarvan het niveau van de opleiding 
overeenstemt met de opleiding medisch 
laboratoriumtechnoloog maar waarvan 
niet de volledige theoretische en 
praktische opleiding en stage 
overeenstemt met de opleiding van 
medisch laboratoriumtechnoloog.

U behaalt het diploma van medisch 
laboratoriumtechnoloog binnen de 6 jaar 
te tellen vanaf 2 december 2013 (uiterlijk  
op 01 december 2019).

De aanvrager had op 10/07/1993 
minstens 3 jaar de prestaties en/of 
handelingen uitgevoerd die behoren tot 
het beroep van medisch laboratorium- 
technoloog

“Artikel 54ter van het Koninklijk Besluit 
nr. 78 van 10 november 1967 bepaalt 
dat, in afwijking van artikel 24, §1, 
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 
van de farmaceutisch-technisch 
assistenten gepubliceerd werd, sinds 
minstens 3 jaar deze prestaties of 
handelingen uitgevoerd hebben, dezelfde 
werkzaamheden mogen blijven 
verrichten onder dezelfde voorwaarden 
als de beoefenaars van de paramedische 
beroepen die zulke prestaties of 
handelingen uitvoeren.”

De aanvrager voegt een attest van de 
werkgever bij de aanvraag met de lijst 
van de handelingen. Dit werkattest moet 
door en arts en/of een apotheker/ 
licentiaat in de scheikundige 
wetenschappen getekend worden en 
bijgevoegd aan zijn aanvraag van 
erkenning

Gunstig advies van de werkgroep 
MLT : Definitieve erkenning

Gunstig advies van de werkgroep 
MLT : Voorlopig erkenning tot en 

met 01/12/2019

Gunstig advies van de werkgroep 
MLT : Derogatie aan de 

noodzakelijkheid van een 
erkenning. Mogelijkheid  tot het 

verder uitoefenen van het beroep 

tot het einde van de loopbaan

Bekomen van visum en erkenning.
Verplichting tot bijscholing door persoonlijke studie en deelname aan 

vormingsactiviteiten. (Nog uit te werken door de werkgroep 
Permanente vorming)

Bij weigering van erkenning of derogatie beroepsmogelijkheid bij
de commissie van beroep binnen de 30 dagen


	schema-nl.vsd
	Page-1


