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De registratie of de toelating
om de titel te dragen
•

Vanaf 22 mei 2014 moet u zich registreren om in
aanmerking te komen om de titel van homeopaat te
mogen dragen. Indien u al werkt als homeopaat, kan
u uw aanvraag tot registratie indienen tot 12 november
2014. Enkel de beoefenaars die hun aanvraag hebben
ingediend voor 12 november 2014 mogen tijdens de
behandeling van hun aanvraag verder werken.   

•

Als u in het bezit bent van één van de vereiste
beroepstitels maar u bent nog bezig met de opleiding
homeopathie op het moment van het inwerking treden
van het besluit, dus 22 mei 2014, kan u uw aanvraag
indienen op het moment dat u uw opleiding heeft
beëindigd en dit ten laatste tot 22 mei 2019.

Met deze registratie streeft de Federale Overheidsdienst
(FOD) Volksgezondheid verschillende doelstellingen na:
 de FOD biedt u een wettelijk kader dat uw titel
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 zijn bevoegd om diploma’s homeopathie uit te
reiken.
 De FOD Volksgezondheid levert de registratie
af, dit wil zeggen de toelating om de titel
van homeopaat te mogen dragen. De FOD
Volksgezondheid zal deze taak blijven vervullen
tot aan de overdracht van deze bevoegdheid
aan de Gemeenschappen in het kader van de 6e
staatshervorming.
 Als u voor de overdracht naar de
Gemeenschappen een aanvraag gedaan heeft om
geregistreerd te worden als homeopaat, dan zal
deze aanvraag na de overdracht verder behandeld
worden zonder dat u hier iets voor moet doen.
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Homeopathie volgens de
wetgeving
Volgens de wetgeving wordt elke persoon die geregistreerd is
overeenkomstig de kwalificatievoorwaarden in de koninklijke
besluiten van 26 maart 2014  beschouwd als beoefenaar van
de homeopathie.
De wetgeving definieert de homeopathie als volgt:
Een therapeutische benadering die bestaat in het, op
basis van de individuele symptomen van de patiënt,
voorschrijven van een homeopathisch geneesmiddel
dat bij een gezonde persoon tijdens het testen van een
gedynamiseerd (verdund én gepotentieerd) basisproduct/
geneesmiddel gelijkende symptomen veroorzaakt heeft
volgens het principe “similia similibus curentur” ofwel
“het gelijke met het gelijkende genezen”;
Geneesheren zijn gemachtigd om de homeopathie uit
te oefenen binnen de perken van hun bevoegdheden
overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 78 en mits
naleving van de medische deontologiecode en voor die
indicaties waarvoor de werking aangetoond is volgens de
EBM (Evidence Based Medicine, geneeskunde gebaseerd
op bewijzen);
Tandartsen zijn gemachtigd om de homeopathie uit te
oefenen binnen de perken van hun bevoegdheden
overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 78 (mits zij
zich beperken tot zorgverstrekkingen in de mond van de
patiënten) en voor die indicaties waarvoor de werking
aangetoond is volgens de EBM;
Vroedvrouwen zijn gemachtigd de homeopathie uit te
oefenen binnen de perken van hun bevoegdheden
overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 78 en voor die
indicaties waarvoor de werking aangetoond is volgens de
EBM;
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De beoefenaars van de homeopathie die geen arts, tandarts
of vroedvrouw zijn en die zouden geregistreerd kunnen
worden op basis van de overgangsmaatregelen zullen
enkel gemachtigd zijn de homeopathie uit te oefenen
binnen de perken van hun bevoegdheden overeenkomstig
het koninklijk besluit nr. 78.

BELANGRIJK!
De registratie is verplicht. De titel van
homeopaat is bijkomend aan een andere titel als
gezondheidszorgbeoefenaar. U kan de bijkomende
titel “homeopaat” enkel gebruiken indien u
geregistreerd bent.
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De voordelen van een
registratie
 Uw registratie beschermt uw titel. Enkel de houders van
de titel homeopaat mogen de bij wet bepaalde prestaties
uitvoeren.
 Uw registratie garandeert dat u een erkende
beroepsopleiding heeft genoten.
 Uw registratie garandeert dat u uw kennis voortdurend
bijwerkt door bijscholing te volgen.

BELANGRIJK!
De registratie geldt voor alle beoefenaars van
de homeopathie, ongeacht de sector waarin ze
werkzaam zijn, en ongeacht hun statuut.
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De criteria om een
registratie te verkrijgen
Alle criteria om de registratie te verkrijgen, zijn vastgelegd in
het KB van 26 maart 2014.
U kunt de registratie verkrijgen indien u:
ÆÆhouder bent van een bijzondere beroepstitel van arts
of tandarts of van een beroepstitel van vroedvrouw;
ÆÆbeschikt over een beroepsverzekering;
ÆÆbeschikt over een diploma homeopathie van
universitair of hoger onderwijs dat een opleiding
bekroont:
•

Voor artsen omvat het theoretische gedeelte
minimum 400 uren en het praktische gedeelte
minimum 200 uren stage bij een arts-homeopaat
die geregistreerd werd overeenkomstig het
koninklijk besluit betreffende de uitoefening van
de homeopathie.

•

Voor tandartsen omvat het theoretische
gedeelte minimum 150 uren en het praktische
gedeelte minimum 50 uren stage bij een
tandarts-homeopaat die geregistreerd werd
overeenkomstig het koninklijk besluit betreffende
de uitoefening van de homeopathie.

•

Voor vroedvrouwen omvat het theoretische
gedeelte minimum 50 uren en het praktische
gedeelte minimum 50 uren stage bij een
vroedvrouw-homeopaat die geregistreerd werd
overeenkomstig het koninklijk besluit betreffende
de uitoefening van de homeopathie.

Indien u een diploma van homeopathie heeft behaald in
een ander Europees land, moet u eveneens de registratie
aanvragen. De kamer homeopathie zal bekijken of uw
diploma overeenkomt met de criteria die geldig zijn in België.
Indien u uw diploma homeopathie heeft behaald buiten de
Europese Unie zal u een academische gelijkwaardigheid
moeten behalen bij de Gemeenschappen. Daarna zal de
kamer homeopathie uw dossier eveneens bekijken.
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De criteria om geregistreerd
te worden op basis van de
overgangsmaatregelen
Tenzij u het beroep van apotheker uitoefent,
kunt u geregistreerd worden op basis van de
overgangsmaatregelen. U moet voldoen aan de volgende
cumulatieve voorwaarden:
1°

op 22 mei 2014 houder zijn van een beroepstitel
overeenkomstig het KB nr. 78 die minimum een
bachelor opleiding bekroont;

2°

op 22 mei 2014 een opleiding homeopathie volgen of
gevolgd hebben die goedgekeurd wordt door de kamer
homeopathie en het certificaat van slagen voor deze
opleiding verschaffen bij de aanvraag tot registratie;

3°

bij de aanvraag tot registratie, het attest leveren van een
opleiding van minimum 150 effectief gevolgde uren over
de niet-homeopathische farmacologie en het klinisch
onderzoek van de patiënt;

4°

ten laatste tegen 22 mei 2019 een schriftelijke of
elektronische aanvraag tot registratie als homeopaat
indienen bij de minister, met behulp van een formulier  
(zie volgende punt);

5°

beschikken over een beroepsverzekering.

De registratie garandeert dat de beoefenaar van
de homeopathie beantwoordt aan de eisen voor de
uitoefening van het beroep.
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Het aanvragen van een
registratie
Voldoet u aan de voorwaarden? Dien dan uw
registratieaanvraag in, via elektronische weg of via de post.
•

Vanaf 22 mei 2014 moet u zich registreren om in
aanmerking te komen om de titel van homeopaat te
mogen dragen. Indien u al werkt als homeopaat kan u
uw aanvraag tot registratie indienen tot 12 november
2014. Onder de personen die de homeopathie al
beoefenen, zullen enkel de beoefenaars die hun
aanvraag hebben ingediend voor 12 november 2014
tijdens de behandeling van hun aanvraag verder mogen
werken.   

•

Uitzondering: als u in het bezit bent van één van de
vereiste beroepstitels en u bent bezig met de opleiding
homeopathie op het moment van het inwerking treden
van het besluit, dus 22 mei 2014, kan u uw aanvraag
indienen op het moment dat u uw opleiding heeft
beëindigd en dit ten laatste tot 12 november 2019. Wij
raden u aan om uw aanvraag elektronisch in te dienen.

Via elektronische weg
Vul het registratieformulier in dat u terugvindt op de website
www.gezondheid.belgie.be  
ÆÆGezondheidszorg
ÆÆGezondheidszorgberoepen
ÆÆNiet-conventionele praktijken
ÆÆToegang tot en uitoefening van de beroepen
ÆÆUitoefening van de homeopathie.
Klik op de link voor het elektronische aanvraagformulier
Om een registratie te verkrijgen heeft u een
elektronische kopie (scan) nodig van de volgende
documenten:
• uw identiteitskaart (beide kanten)
• uw bewijs van erkenning of registratie als
gezondheidszorgbeoefenaar
de registratie van uw titel• 9
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• uw diploma of getuigschrift homeopathie van
universitair of hoger onderwijs
• het attest van de vereiste stage-uren, of als u dat niet
hebt, elk ander document waarmee de overheid kan
nagaan of u aan dit registratiecriterium voldoet. Het
diploma geldt immers niet als stagebewijs, tenzij
daarop duidelijk is aangegeven dat er stages gedaan
zijn
• het bewijs van uw beroepsverzekering.
Om geregistreerd te worden op basis van de
overgangsmaatregelen, heeft u een elektronische kopie
(scan) nodig van de volgende documenten:
• uw identiteitskaart (beide kanten)
• uw bewijs van erkenning of registratie als
gezondheidszorgbeoefenaar binnen het KB 78 met
een diploma van minimaal bachelor niveau
• uw diploma of getuigschrift homeopathie
• een attest van een opleiding van minimum 150 uren
over niet-homeopathische farmacologie en klinisch
onderzoek
• het bewijs van uw beroepsverzekering.

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 –
Niet-conventionele praktijken
kamer homeopathie
Eurostation II
Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel
Place Victor Horta 40, bte 10
1060 Bruxelles
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De behandeling van de
registratieaanvraag
Onderzoek van uw aanvraag
Uw aanvraag wordt onderzocht door de FOD
Volksgezondheid. U mag de titel van homeopaat dragen
indien u:
ÆÆaan alle voorwaarden voldoet om de registratie te
verkrijgen;
ÆÆuw aanvraag vóór 22 mei 2019 heeft ingediend als u
wil opgenomen worden in de overgangsmaatregelen;
ÆÆuw aanvraag vóór 12 november 2014 heeft
ingediend als u wil opgenomen worden in de
overgangsmaatregelen én u tijdens de behandeling
van uw aanvraag wenst verder te werken als
homeopaat
ÆÆeen ontvangstmelding van deze aanvraag gekregen
heeft. Daarna ontvangt u de bevestiging van uw
registratie.

De beslissing om de registratie toe te kennen
De kamer homeopathie geeft een advies over uw registratie.
De minister van Volksgezondheid beslist over uw registratie
en ondertekent ze.

Ongunstig advies
In geval van een ongunstig advies van de kamer
homeopathie, stuurt de kamer homeopathie zijn met
redenen omkleed advies naar de minister en per
aangetekende brief naar de belanghebbende. Dit gebeurt
binnen zestig dagen na de vergadering waar het advies
werd verleend. De kamer kan slechts een negatief advies
geven nadat de betrokkene de gelegenheid heeft gehad zijn
standpunt voor de kamer uiteen te zetten. Daartoe wordt hij
bij aangetekend schrijven opgeroepen.
De belanghebbende kan, binnen een termijn van dertig
dagen na ontvangst van het ongunstig advies, aan de
Minister een nota overmaken met zijn met redenen omklede
opmerkingen over het advies.
de registratie van uw titel• 11
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Geldende wetgeving

ÆÆHet koninklijk besluit nr. 78 van 10 november
1967 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen (BS van 14 november 1967),
artikel 2 en volgende.
ÆÆDe wet van 29 april 1999 betreffende de nietconventionele praktijken inzake de geneeskunde,
de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de
verpleegkunde en de paramedische beroepen.
ÆÆHet koninklijk besluit van 26 maart 2014 betreffende de
uitoefening van de homeopathie.
ÆÆHet koninklijk besluit van 26 maart 2014 betreffende de
algemene voorwaarden die gelden voor de uitoefening
van alle niet-conventionele praktijken.

De registratie garandeert een dubbele
bescherming: enerzijds voor de beoefenaars van
de homeopathie en anderzijds voor de burgers die
een beroep doen op hun diensten.
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Het behoud van de
registratie
Indien u uw registratie ontvangt zal u moeten voldoen aan de
volgende criteria om uw registratie te behouden:
1°

Houder zijn van een bijzondere beroepstitel van arts of
tandarts of van een beroepstitel van vroedvrouw of van
een gezondheidszorgberoep overeenkomstig het KB nr.
78 die minimum een bachelor opleiding bekroont;

2°

De arts-, tandarts-, vroedvrouw-homeopaat volgt een
permanente vorming die beantwoordt aan de volgende
voorwaarden:
a.

Voor de arts: 10 credit points per jaar

b.

Voor de tandarts: 6 credit points per jaar

c.

Voor de vroedvrouw: 6 credit points per
jaar

d.

De beoefenaar van de homeopathie die
geen arts, tandarts of vroedvrouw is moet
zich permanent bijscholen volgens regels
die nog nader gespecifieerd moeten
worden.

Een congres van één dag komt overeen met 6 credit points,
een congres van een halve dag met 3 credit points en een
studieavond met 2 credit points.
Deze permanente vorming resulteert in elk van deze gevallen
in een attest dat aangeeft dat deze vorming succesvol werd
gevolgd.
Deze attesten dient u bij te houden voor het geval de kamer
een controle wil doen van uw permanente vorming.
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Veel gestelde vragen

Wanneer zal ik mijn registratie ontvangen?
Zodra het ingediende dossier volledig is, moet men over het
algemeen rekening houden met een termijn van een aantal
maanden. Afhankelijk van het dossier kan dit variëren.
Als ik die procedure niet volg, mag ik de titel homeopaat dan
nog dragen?
Nee. Enkel de geregistreerde beoefenaars van de
homeopathie, zullen de bijkomende titel homeopaat nog
mogen dragen.
Ik stop met het uitoefenen van de homeopathie gedurende
een bepaalde periode. Zal ik nog recht hebben op mijn
registratie?
De registratie wordt verleend voor onbepaalde duur. U
moet uw registratie dus niet laten vernieuwen. Wanneer u
echter niet meer voldoet aan de kwalificatievoorwaarden
betreffende het beroep, kan de registratie worden
ingetrokken conform de wet van 29 april 1999.
Hoe kan mijn registratie worden ingetrokken of geschorst??
Als een beoefenaar de bepalingen van de wet of van de
besluiten genomen ter uitvoering ervan niet naleeft, kan
zijn registratie worden geschorst voor een termijn van
maximum één jaar of worden ingetrokken. De schorsing of
de intrekking wordt bevolen door de minister op voorstel van
de kamer homeopathie.
De kamer kan slechts een voorstel tot schorsing of
intrekking doen, nadat de betrokkene de gelegenheid heeft
gehad zijn standpunt voor de kamer uiteen te zetten. Daartoe
wordt hij bij aangetekend schrijven opgeroepen.
Wat is het verschil tussen het visum en de registratie?
De registratie is een titel die aantoont dat de houder ervan
voldoet aan de registratievoorwaarden (bv. met succes een
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theoretische en praktische opleiding heeft gevolgd) om het
beroep van homeopaat uit te oefenen.
Het visum is, naast de registratie, ook nodig om het beroep
te mogen uitoefenen. Als de homeopaat psychisch of
fysiek niet meer in staat is om te werken, zal zijn visum
worden ingetrokken. Een visum kan onder voorwaarden
behouden worden, tijdelijk of definitief. De registratie kan
enkel worden ingetrokken als u geen bijscholing volgt of
als u niet ‘competent’ wordt geacht ten aanzien van uw
beroepskwalificatie.
Ik werk als beoefenaar van de homeopathie maar beschik
niet over dit diploma. Welke procedure moet ik volgen om
mijn titel verder te kunnen gebruiken?
Indien u niet beschikt over een diploma homeopathie, is uw
aanvraag onontvankelijk en kan u deze niet voorleggen aan
de kamer homeopathie.
Ik werk als beoefenaar van de homeopathie maar heb
niet de vereiste titel van arts, tandarts, vroedvrouw of
één van de minimum bachelor diploma’s nodig voor de
overgangsmaatregelen. Kan ik de titel homeopaat dan nog
dragen?
Indien u niet beschikt over de vereiste titel als
gezondheidszorgbeoefenaar,- is uw aanvraag onontvankelijk
en kan u deze niet voorleggen aan de kamer homeopathie.
Als ik een registratie heb als beoefenaar van de
homeopathie, binnen welk domein kan ik dit dan uitoefenen?
U kan de homeopathie uitoefenen binnen het domein van uw
beroepstitel. Zo zijn vroedvrouwen bijvoorbeeld gemachtigd
de homeopathie uit te oefenen binnen de perken van hun
bevoegdheden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 78
en voor die indicaties waarvoor de werking aangetoond is
volgens de Evidence Based Medicine.
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Welke titel mag ik dragen als beoefenaar van de
homeopathie?
U moet altijd uw basistitel vermelden met het suffix
homeopaat in al uw bekendmakingen. Bijvoorbeeld: artshomeopaat, tandarts-homeopaat, vroedvrouw-homeopaat.
Voor zij die via de overgangsmaatregelen worden
geregistreerd gelden dezelfde regels, voor hen wordt het dan
bijvoorbeeld: diëtist-homeopaat, …
Ik ben een student uit de Europese Unie die in België
studeert. Zal mijn titel erkend worden in het buitenland?
Dit zal afhangen van de wetgeving die geldig is in het land
waar u geregistreerd wil worden.
Is de registratie ook geldig om het beroep in het buitenland
uit te oefenen?
Nee. De registratie geldt enkel voor de het dragen van de
titel in België. De Richtlijn 2005/36/CE zal van toepassing zijn
op uw aanvraag tot registratie in de andere lidstaten van de
Europese Unie.
Ik oefen mijn beroep uit in België en in een buurland. Moet
ik de registratie aanvragen voor mijn halftijdse betrekking in
België?
Indien u in België werkt moet u de registratie aanvragen. Als
u in België woont maar uitsluitend werkt in het buitenland
moet u de registratie niet aanvragen.
Ik heb een diploma behaald in een ander Europees land.
Moet ik ook een registratie aanvragen?
Ja., om een aanvraag tot registratie in te dienen in navolging
van de Europese wetgeving moet u dit ook in België
aanvragen. U moet contact opnemen met het Contact Center
van de FOD Volksgezondheid op het nummer 02 524 97 97.

16 • homeopaat

 Terug naar de inhoudsopgave

Ik heb een diploma behaald buiten de Europese Unie. Moet
ik ook registratie aanvragen?
Ja, Indien u een diploma in de homeopathie heeft behaald
buiten de Europese Unie zal u eerst een academische
gelijkwaardigheid moeten behalen bij één van de drie
Gemeenschappen in België. Daarna zal de kamer
homeopathie eveneens uw aanvraag tot registratie als
homeopaat behandelen.
Meer informatie: http://www.belgium.be/nl/Leren/
internationaal/diplomas/gelijkwaardigheid/
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. U kunt eveneens contact opnemen
met uw beroepsorganisatie voor meer informatie.
Wilt u een klacht indienen omdat u meent dat de
volksgezondheid in gevaar is, dan wendt u zich tot de politie
aangezien het gaat om een misdrijf.
Wat wordt verstaan onder het “illegale gebruik” van de titel
van homeopaat?
Elk persoon die zich homeopaat noemt zonder bij de FOD
Volksgezondheid geregistreerd te staan als homeopaat
maakt illegaal gebruik van de titel homeopaat.
Wat wordt verstaan onder de “illegale uitoefening” van de
homeopathie?
Al wie handelingen stelt die enkel door homeopaten mogen
worden uitgevoerd, en die niet geregistreerd is, wordt
beschouwd als iemand die het beroep illegaal uitoefent.
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Beroepsverenigingen

Unio Homeopathica Belgica
Medicongress
Noorwegenstraat 49
9940 Evergem
Tél. : +32 9 218 85 85
Fax : + 32 9 344 40 10
e-mail : info@homeopathie-unio.be
Site web : www.homeopathie-unio.be
Liga Homeopathica Classica
Hilde Vanthuyne
Classical Homeopathy
Benoitstraat 21
1040 Brussel
Tél.: + 32 497 845562
Site web: www.ligahomeopatica.be
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Dienst Erkenning van de
Gezondheidszorgberoepen
– Niet-conventionele praktijken
kamer homeopathie
Eurostation II
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
Tel.: 02/524 97 97 (Contact Center)
www.gezondheid.belgie.be
info@gezondheid.belgie.be
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