De Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
(KNMG);
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Regeling specialismen en profielen geneeskunst*

INHOUD
HOOFDSTUK 1
HOOFDSTUK 2
HOOFDSTUK 3
HOOFDSTUK 4
HOOFDSTUK 5

Algemene bepalingen
Het college
De registratiecommissie
De adviescommissie en geschillencommissie
Slotbepalingen

TOELICHTING

Uitgave juni 2012

* Regeling specialismen en profielen geneeskunst (inwerkingtreding 1 januari 2013).
In de Staatcourant van 11 juni 2012, nr. 11370 is mededeling gedaan van het besluit tot instemming van de minister.

HOOFDSTUK 1

Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze Regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
ActiZ

de brancheorganisatie van ondernemers in o.a. de verpleeg- en
verzorgingshuiszorg;

adviescommissie

een onafhankelijke commissie voor de behandeling van bezwaren als
bedoeld in artikel 7:13 van de Awb;

aios

een arts in opleiding tot specialist of profielarts;

arts

degene die is ingeschreven in het register van artsen als bedoeld in
artikel 3 van de Wet BIG;

Awb

Algemene wet bestuursrecht;

beroepsvereniging

een van de federatiepartners van de KNMG;

Boaborea

de koepelorganisatie van arbodiensten;

CGS / college

het College Geneeskundige Specialismen, het orgaan als bedoeld in
artikel 14, tweede lid onder d. van de Wet BIG;

competentiebeschrijving

een omschrijving van de beroepskwalificaties en het
deskundigheidsniveau met betrekking tot een specialisme of een profiel;

Federatiebestuur

het federatiebestuur van de KNMG;

GGD Nederland

de koepelorganisatie van Gemeentelijke of Gemeenschappelijke
Gezondheidsdiensten;

GGZ Nederland

de vereniging van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en
verslavingszorg;

gelijkgestelde
werkzaamheden

de werkzaamheden die worden gelijkgesteld met voor een specialisme of
profiel gebruikelijke werkzaamheden;

geschillencommissie

een onafhankelijke commissie voor de behandeling van geschillen als
bedoeld in artikel 43;

herintreding

het opnieuw worden ingeschreven van een voormalig geregistreerd
specialist of profielarts in hetzelfde specialistenregister of
profielartsenregister;

herregistratie

de hernieuwde inschrijving van een specialist of profielarts in het
specialistenregister of profielartsenregister, aansluitend aan de
voorgaande periode van inschrijving in hetzelfde specialistenregister of
profielartsenregister;

HVRC

de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten
Registratie Commissie, per 1 januari 2013 opgegaan in de
registratiecommissie;

KAMG

Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid;

KNMG

de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst;

LHV

de Landelijke Huisartsen Vereniging;

LOSGIO

het Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding;

LOVAH

de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen;

* Regeling specialismen en profielen geneeskunst (inwerkingtreding 1 januari 2013).
In de Staatcourant van 11 juni 2012, nr. 11370 is mededeling gedaan van het besluit tot instemming van de minister.

2

LVAG

de Landelijke Vereniging voor Medisch Specialisten in Opleiding;

MSRC

de Medisch Specialisten Registratie Commissie, per 1 januari 2013
opgegaan in de registratiecommissie;

NFU

de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra;

NHG

het Nederlands Huisartsen Genootschap;

NVAB

de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde;

NVAVG

de beroepsvereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten;

NVVG

de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde;

NVZ

de NVZ vereniging van ziekenhuizen;

opleidingsregister

een register als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder d.;

leider

een door de registratiecommissie voor de opleiding erkende specialist of
profielarts onder wiens verantwoordelijkheid (een gedeelte van) de
opleiding tot specialist of profielarts plaatsvindt;

opleidingsinrichting

een door de registratiecommissie voor de opleiding erkende organisatie of
instelling waar het praktische deel van een opleiding tot specialist of
profielarts wordt gevolgd;

opleidingsinstituut

een door de registratiecommissie voor de opleiding erkende organisatie of
instelling die de opleiding tot specialist of profielarts organiseert en die
het cursorisch onderwijs verzorgt;

opleidingstitel

de titel die wordt afgegeven indien de aios de opleiding tot specialist of
profielarts met goed gevolg heeft voltooid;

OMS

de Orde van Medisch Specialisten;

profielarts

een arts die is ingeschreven in een door het college ingesteld
profielartsenregister;

profiel

een deelgebied van de geneeskunde, een verdieping van het
deskundigheidsniveau van de arts (nog) niet leidend tot het
deskundigheidsniveau van een specialisme, dat door het college als
profiel is aangewezen;

profielartsenregister

een register als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder b.;

profielartsentitel

een titel als bedoeld in artikel 36;

Regeling

de Regeling specialismen en profielen geneeskunst, zoals vastgesteld
door de Algemene Vergadering van de KNMG;

register

een specialistenregister, opleidingsregister of profielartsenregister;

registratie

de eerste inschrijving van een arts in een specialistenregister of
profielartsenregister;

RGS /
registratiecommissie

de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten, het orgaan als
bedoeld in artikel 14, tweede lid, onder e van de Wet BIG;

SGRC

de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie, per 1 januari 2013
opgegaan in de registratiecommissie;

specialisme

een deelgebied van de geneeskunde dat door het college als specialisme is
aangewezen;

specialist

een arts die is ingeschreven in een door het college ingesteld
specialistenregister;

specialistenregister

een register als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder b.;
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Specialistentitel

een titel als bedoeld in artikel 36;

UWV

het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen;

VAAVG

de Vereniging voor Artsen in opleiding tot Arts voor Verstandelijk
Gehandicapten;

VASON

de Vereniging voor Aios Specialisme Ouderengeneeskunde;

VGN

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Verenso

de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde;

Wet BIG

de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

wetenschappelijke
vereniging

de Nederlandse vereniging van specialisten of profielartsen die de
competentiebeschrijving voor het betreffende erkende specialisme of
profiel beheert.

Artikel 2. Organen
De KNMG heeft de volgende organen:
a.

het College Geneeskundige Specialismen (CGS), hierna te noemen het college;

b.

de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), hierna te noemen de
registratiecommissie.

Artikel 3. Ondersteuning
1.

De KNMG draagt zorg voor de administratieve organisatie en de ondersteunende
bedrijfsvoering van het college en de registratiecommissie. Daartoe worden afspraken gemaakt
die schriftelijk worden vastgelegd.

2.

De algemeen directeur stelt in overleg met het college of de registratiecommissie de
taakomschrijving van een secretaris vast en stelt voor elk orgaan één of meer secretarissen aan.

Artikel 4. Overlegstructuur
De voorzitter van het college en de voorzitter van de registratiecommissie voeren periodiek overleg
met elkaar en met de voorzitter van het federatiebestuur.
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HOOFDSTUK 2

Het college

Artikel 5. Samenstelling en profiel leden
1.

2.

Het college bestaat uit de volgende leden:
a.

twee specialisten, ingeschreven in een register van bedrijfsartsen, register van artsen
voor maatschappij en gezondheid of een register van verzekeringsartsen, op
gezamenlijke voordracht van NVAB, KAMG en NVVG;

b.

drie specialisten, ingeschreven in een register van huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde of artsen voor verstandelijke gehandicapten, op gezamenlijke
voordracht van LHV, NHG, Verenso en NVAVG;

c.

drie specialisten, ingeschreven in een register van specialisten, voorgedragen door
OMS;

d.

één persoon, voorgedragen door NFU;

e.

één persoon, voorgedragen door NVZ;

f.

één persoon, voorgedragen door GGZ-NL;

g.

één persoon, voorgedragen door ActiZ;

h.

één aios, op gezamenlijke voordracht van LOSGIO, LOVAH, LVAG, VAAVG en
VASON.

Het federatiebestuur stelt in overleg met het college het profiel voor de leden van het
college vast.

Artikel 6. Benoeming
Een lid wordt door het federatiebestuur voor een periode van vier jaar benoemd. Aansluitend is hij
eenmaal herbenoembaar.
Artikel 7. Voorzitterschap
1.

De leden van het college kiezen uit hun midden een voorzitter en ten minste een
vicevoorzitter.

2.

De voorzitter en vicevoorzitter(s) worden in functie gekozen voor de termijn die op grond
van hun benoeming als lid, bedoeld in artikel 6, resteert.

3.

In het geval dat een lid het voorzitterschap op zich neemt, is hij boventallig en heeft hij geen
stemrecht.

Artikel 8. Onverenigbaarheid lidmaatschap
Een lid van het college is niet tevens lid van het federatiebestuur, het bestuur van een wetenschappelijke vereniging of een beroepsvereniging, de registratiecommissie, de adviescommissie of
de geschillencommissie.

Artikel 9. Einde lidmaatschap
1.

Het lidmaatschap van een lid van het college eindigt onmiddellijk door:
a. het verstrijken van de benoemingstermijn,
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b. een ondercuratelestelling of onderbewindstelling, een faillissement of surseance van betaling
van het lid, met ingang van de dag nadat een van voornoemde omstandigheden zich heeft
voorgedaan;
c. het doorhalen van de inschrijving van het lid in een register, voor zover de inschrijving als
vereiste aan het lidmaatschap is gesteld.
2.

Het federatiebestuur kan het lidmaatschap schriftelijk opzeggen wanneer een lid niet langer
voldoet aan het profiel, genoemd in artikel 5, tweede lid.

3.

Het federatiebestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten vanwege het zich gedragen in
strijd met de waardigheid van de medische stand.

4.

Het federatiebestuur kan besluiten om een lid gedurende een bepaalde tijd te schorsen. Het
federatiebestuur schorst een lid in ieder geval vanwege een opgelegde onherroepelijke
tuchtrechtelijke maatregel van schorsing.

5.

Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap door een lid moet schriftelijk bij het
federatiebestuur worden gedaan.

Artikel 10. Reglement van Orde
1.

Het college stelt een Reglement van Orde vast. Het Reglement van Orde bevat in ieder geval
nadere bepalingen over de samenstelling, werkwijze, besluitvorming en taakverdeling van het
college.

2.

Het reglement bevat geen bepalingen die strijdig zijn met of afwijken van de wet, de statuten en
het algemeen reglement van de KNMG of de Regeling.

3.

Het college maakt de vaststelling en wijziging van het Reglement van Orde bekend in het
officiële orgaan van de KNMG en plaatst de integrale tekst van het Reglement van Orde op de
website van de KNMG.

Artikel 11. Taken, bevoegdheden en werkwijze
1.

Het college heeft tot taak:
a. het vaststellen van criteria op grond waarvan deelgebieden van de geneeskunde als
specialisme of profiel kunnen worden aangewezen of opgeheven;
b. het al dan niet op verzoek aanwijzen of opheffen van deelgebieden van de geneeskunde als
specialisme of profiel, het besluit om het daarbij behorende register in te stellen of op te
heffen en het vaststellen van de titel die een in dat register ingeschreven specialist of
profielarts mag voeren;
c. het doen van aanvragen aan de Minister wie het aangaat om een door het college
vastgestelde specialistentitel aan te merken als wettelijk erkende specialistentitel als bedoeld
in artikel 14, eerste lid van de Wet BIG;
d. het instellen of opheffen van één of meerdere opleidingsregisters;
e. het vaststellen van de eisen die worden gesteld aan de inschrijving in een specialistenregister
of profielartsenregister;
f. het vaststellen van de eisen die worden gesteld aan het opnieuw al dan niet aansluitend, al
dan niet op grond van gelijkgestelde werkzaamheden, inschrijven in het specialistenregister
of het profielartsenregister;
g. het vaststellen van de eisen die worden gesteld aan de opleiding tot specialist of profielarts;
h. het vaststellen van de eisen die worden gesteld aan de inschrijving in het opleidingsregister;
i. het vaststellen van de eisen die worden gesteld aan de erkenning van een opleider,
opleidingsinrichting of opleidingsinstituut.
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2.

Bij het uitoefenen van de in het eerste lid genoemde taken houdt het college in ieder geval
rekening met:
a. de competentiebeschrijving zoals die door de betreffende wetenschappelijke vereniging of
beroepsvereniging met betrekking tot een specialisme of een profiel is opgesteld;
b. de maatschappelijke en financiële gevolgen van een besluit.

3.

In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling van de Regeling en een bepaling van een
besluit van het college, prevaleert de bepaling van de Regeling.

Artikel 12. Tarieven
1.

Het college kan bepalen dat voor de behandeling van een aanvraag tot het nemen van een besluit
een tarief is verschuldigd. Behandeling van de aanvraag vindt dan eerst plaats nadat het tarief
door het college is ontvangen.

2.

Het federatiebestuur stelt de tarieven vast op voorstel van het college. De tarieven zijn
kostendekkend.

3.

Het college maakt de tarieven bekend in het officiële orgaan van de KNMG en plaatst deze op
de website van de KNMG.

Artikel 13. Besluitvormingsprocedure
1.

Alvorens een besluit te nemen dat betrekking heeft over de in artikel 11, eerste lid genoemde
taken, stelt het college relevante partijen in de gelegenheid inbreng te leveren.

2.

Op basis van de inbreng, bedoeld in het eerste lid, kan het college een ontwerpbesluit opstellen.
Het college maakt het ontwerpbesluit bekend in het officiële orgaan van de KNMG en vermeldt
daarbij de reactietermijn. Het college plaatst de integrale tekst van het ontwerpbesluit op de
website van de KNMG.

3.

Het college verwerkt de inbreng, bedoeld in het tweede lid, in een aangepast ontwerpbesluit en
stelt de registratiecommissie in de gelegenheid om over de uitvoeringsaspecten advies uit te
brengen.

4.

Het college verwerkt het advies, bedoeld in het derde lid, in een definitief besluit en stelt het
besluit vast.

5.

Het college legt de besluitvormingsprocedure vast in het Reglement van Orde.

Artikel 14. Inwerkingtreding en publicatie
1. De datum van inwerkingtreding van een besluit als bedoeld in artikel 13 is vastgelegd in het
betreffende besluit.
2. Het college maakt de vaststelling of wijziging van een besluit bekend in het officiële orgaan van
de KNMG en plaatst de integrale tekst van het besluit op de website van de KNMG.

Artikel 15. Governance
Het college stelt een governancecode op waarin opvattingen over goed bestuur, toezicht en
verantwoording zijn opgenomen.

Artikel 16. Jaarverslag
1.

Het college stelt een jaarverslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar.

2.

Het college maakt het verschijnen van het jaarverslag bekend in het officiële orgaan van de
KNMG en plaatst het jaarverslag op de website van de KNMG.
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HOOFDSTUK 3

De registratiecommissie

Artikel 17. Samenstelling
1.

De registratiecommissie bestaat uit een voorzitter, ten minste een vice-voorzitter, leden en
adviseurs.

2.

Voor elk lid wordt een plaatsvervangend lid benoemd.

3.

De bepalingen van deze Regeling over de leden zijn op de plaatsvervangende leden van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 18. Profiel voorzitter, leden en adviseurs
Het federatiebestuur stelt in overleg met de registratiecommissie het profiel vast voor de voorzitter,
leden en adviseurs van de registratiecommissie.

Artikel 19. Benoeming leden
Een lid wordt door het federatiebestuur voor vier jaar benoemd. Aansluitend is hij
eenmaal herbenoembaar. Een volgende benoeming is mogelijk na een onderbreking van ten
minste vier jaar.

Artikel 20. Voorzitterschap
1. De voorzitter wordt door het federatiebestuur voor een periode van vier jaar benoemd. Aansluitend
is hij eenmaal herbenoembaar.
2. De voorzitter is boventallig en heeft geen stemrecht
3. De leden van de registratiecommissie kiezen uit hun midden ten minste een vicevoorzitter.

Artikel 21. Leden
1.

De registratiecommissie heeft de volgende leden:
a. stemgerechtigde leden;
b. agendaleden.

2.

Stemgerechtigde leden zijn:
a.

een specialist uit elk door het CGS erkend geneeskundig specialisme, voorgedragen
door de betreffende wetenschappelijke vereniging of beroepsvereniging, met
uitzondering van het specialisme huisartsgeneeskunde;

b.

een huisarts uit elk van de vier verschillende vormen van de uitoefening van de
huisartsgeneeskunde, gezamenlijk voorgedragen door het NHG en de LHV.

3.

Agendaleden zijn: een profielarts uit elk door het CGS erkend profiel, voorgedragen door de
(sectie van de) betreffende wetenschappelijke vereniging.

4.

Een agendalid is stemgerechtigd ten aanzien van besluitvorming over het profiel dat hem
aangaat.

5.

Een lid van de registratiecommissie stemt zonder last of ruggespraak.
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Artikel 22. Adviseurs
1.

Adviseurs zijn:
a.

acht personen, aangewezen door de volgende koepelorganisaties, betrokken bij de opleiding
van geneeskundig specialisten: ActiZ, Boaborea, GGD Nederland, GGZ-NL, NFU, NVZ,
UWV en VGN;

b. drie aios, gezamenlijk aangewezen door LOSGIO, LOVAH, LVAG, VAAVG en VASON;
c.

een secretaris van de registratiecommissie;

d. een secretaris van het college.
2.

Een adviseur wordt door de betreffende vereniging, koepel of organisatie aangewezen dan wel
teruggetrokken als adviseur of maakt uit hoofde van zijn functie deel uit van de
registratiecommissie.

3.

Een adviseur heeft geen stemrecht.

Artikel 23. Dagelijks bestuur
De voorzitter, vicevoorzitter en secretaris vormen samen het dagelijks bestuur van de
registratiecommissie. De registratiecommissie stelt de taken van het dagelijks bestuur vast en neemt
die op in het Reglement van Orde, genoemd in artikel 26.

Artikel 24. Onverenigbaarheid lidmaatschap
Een lid van de registratiecommissie is niet tevens lid van het federatiebestuur, het bestuur van een
wetenschappelijke vereniging of beroepsvereniging, het college, de adviescommissie of de
geschillencommissie.

Artikel 25. Einde lidmaatschap
1.

Het lidmaatschap van een lid van de registratiecommissie eindigt onmiddellijk door:
a.

het verstrijken van de benoemingstermijn;

b. een ondercuratelestelling of onderbewindstelling, een faillissement of surseance van
betaling, met ingang van de dag nadat een van voornoemde omstandigheden zich heeft
voorgedaan;
c.

het doorhalen van de inschrijving van het lid in een specialistenregister of
profielartsenregister, voor zover de inschrijving als vereiste aan het lidmaatschap is gesteld.

2.

Het federatiebestuur kan het lidmaatschap schriftelijk opzeggen wanneer een lid niet langer
voldoet aan het profiel, genoemd in artikel 18.

3.

Het federatiebestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten vanwege het zich gedragen in
strijd met de waardigheid van de medische stand.

4.

Het federatiebestuur kan besluiten om een lid of een adviseur gedurende een bepaalde tijd te
schorsen. Het federatiebestuur schorst een lid of adviseur in ieder geval vanwege een opgelegde
onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregel van schorsing.

5.

Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap door een lid moet schriftelijk bij het
federatiebestuur worden gedaan.
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Artikel 26. Reglement van Orde
1.

De registratiecommissie stelt een Reglement van Orde vast. Het Reglement van Orde bevat in
ieder geval nadere bepalingen over de samenstelling, werkwijze, besluitvorming en
taakverdeling van de registratiecommissie.

2.

Het Reglement van Orde bevat geen bepalingen die strijdig zijn met of afwijken van de wet, de
statuten of het algemeen reglement van de KNMG of de Regeling.

3.

De registratiecommissie maakt de vaststelling en wijziging van het Reglement van Orde bekend
in het officiële orgaan van de KNMG en plaatst de integrale tekst van het Reglement van Orde
op de website van de KNMG.

Artikel 27. Taken RGS
De registratiecommissie heeft tot taak:
a. het inschrijven van een arts in een specialistenregister of profielartsenregister en het doorhalen
van de inschrijving;
b. het opnieuw, al dan niet aansluitend, al dan niet op grond van gelijkgestelde werkzaamheden,
inschrijven van een arts in een specialistenregister of profielartsenregister en het doorhalen van
de inschrijving;
c. het inschrijven van een arts in een opleidingsregister en het wijzigen of doorhalen van de
inschrijving;
d.

het afgeven van een opleidingstitel indien de aios de opleiding tot specialist of profielarts in
Nederland met goed gevolg heeft voltooid;

e.

het al dan niet hernieuwd erkennen van een opleider, opleidingsinrichting of opleidingsinstituut
en het wijzigen, schorsen of intrekken van de erkenning;

f. het houden van toezicht op de naleving van een besluit van het college door een opleider,
opleidingsinrichting, opleidingsinstituut of aios.

Artikel 28. Tarieven
1.

Voor de behandeling van een aanvraag om inschrijving in het opleidingsregister, registratie,
herregistratie of erkenning is een tarief verschuldigd. Behandeling van de aanvraag vindt plaats
nadat het tarief door de registratiecommissie is ontvangen.

2.

Het federatiebestuur stelt de tarieven vast op voorstel van de registratiecommissie. De tarieven
zijn kostendekkend.

3.

Een besluit tot vaststelling van de tarieven voor de behandeling van de aanvragen voor
registratie en herregistratie van specialisten en de erkenning behoeft instemming van de Minister
die het aangaat.

4.

De registratiecommissie maakt de tarieven bekend in het officiële orgaan van de KNMG en op
de website van de KNMG.

Artikel 29. Mandaat
De registratiecommissie kan de uit haar taken voortvloeiende bevoegdheden mandateren. De
registratiecommissie stelt hiertoe nadere regels vast die zij opneemt in het Reglement van Orde,
genoemd in artikel 26.

* Regeling specialismen en profielen geneeskunst (inwerkingtreding 1 januari 2013).
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Artikel 30. Openen en sluiten register
1.

De registratiecommissie opent of sluit een register als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder b.
of d., nadat het college heeft besloten tot het instellen of opheffen ervan.

2.

Een register heeft de benaming die daaraan door het college is gegeven.

Artikel 31. Toegang tot gegevens
1.

De registratiecommissie stelt in overleg met het federatiebestuur en in overeenstemming met de
wet een reglement vast over de verstrekking van gegevens uit een register.

2.

De registratiecommissie maakt de vaststelling en wijziging van het reglement bekend in het
officiële orgaan van de KNMG en plaatst de integrale tekst van het reglement op de website van
de KNMG.

Artikel 32. Registratie, herregistratie en herintreding
1

De registratiecommissie schrijft de persoon die daarom verzoekt en die voldoet aan de door het
college en de registratiecommissie vastgestelde eisen in een specialistenregister of
profielartsenregister in voor een periode van ten hoogste vijf jaar.

2

Inschrijving in een specialistenregister of profielartsenregister is alleen mogelijk indien
betrokkene:
a.

zonder voorwaarden is ingeschreven in het register van artsen als bedoeld in artikel 3 van de
Wet BIG;

b. beschikt over een opleidingstitel als specialist of profielarts;
c.

niet bij rechterlijke uitspraak (tijdelijk) is ontzet van het recht het betreffende specialisme of
profiel uit te oefenen, tenzij dit leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 33. Opleiding
1.

De registratiecommissie schrijft de arts die daarom verzoekt en die voldoet aan de door het
college en de registratiecommissie vastgestelde eisen in een opleidingsregister in voor de duur
van de opleiding.

2.

Inschrijving in een opleidingsregister is alleen mogelijk indien betrokkene zonder voorwaarden
is ingeschreven in het register van artsen als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.

Artikel 34. Erkenning
De registratiecommissie erkent, al dan niet opnieuw, de opleider, de opleidingsinrichting of het
opleidingsinstituut die daarom verzoekt en die voldoet aan de door het college en
registratiecommissie vastgestelde eisen voor een periode van ten hoogste vijf jaar.

Artikel 35. Doorhaling of schorsing inschrijving
1.

Doorhaling of schorsing van de inschrijving als arts in een register als bedoeld in artikel 3 van
de Wet BIG leidt tevens tot doorhaling of schorsing van de inschrijving in een register.

2.

Doorhaling of schorsing van de inschrijving als specialist of profielarts volgt op een rechterlijke
uitspraak dat de arts, specialist of profielarts (tijdelijk) is ontzet van het recht het betreffende
specialisme of profiel uit te oefenen, tenzij dit leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

* Regeling specialismen en profielen geneeskunst (inwerkingtreding 1 januari 2013).
In de Staatcourant van 11 juni 2012, nr. 11370 is mededeling gedaan van het besluit tot instemming van de minister.

11

3.

Doorhaling van de inschrijving als specialist of profielarts volgt op het besluit van de
registratiecommissie om de aanvraag tot herregistratie af te wijzen op grond van het niet
voldoen aan de eisen van het college en de registratiecommissie.

4.

Doorhaling van de inschrijving geschiedt op de dag na de dagtekening van het besluit tot
afwijzing, maar niet eerder dan de dag volgend op het verstrijken van de vigerende termijn van
inschrijving.

5.

Dient de ingeschrevene voor het aflopen van de registratietermijn geen aanvraag tot
herregistratie in, dan vervalt zijn inschrijving in het specialistenregister of profielartsenregister
op de eerste dag na het verstrijken van de vigerende termijn van inschrijving. De inschrijving
wordt doorgehaald.

6.

Doorhaling van de inschrijving geschiedt in geval van overlijden van de ingeschrevene.

7.

Doorhaling van de inschrijving geschiedt op verzoek van de ingeschrevene.

8.

De inschrijving als aios in het opleidingsregister vervalt op de dag na beëindiging van de
opleiding.

Artikel 36. Titelvoering
1.

De arts die wordt ingeschreven in een specialistenregister heeft het recht de bijbehorende titel te
voeren.

2.

De arts die wordt ingeschreven in een profielartsenregister heeft het recht de bijbehorende titel
te voeren. De KNMG kan bepalen dat een profieltitel als dienstmerk wordt gedeponeerd. Het
dienstmerk bestaat uit de profielartsentitel en de toevoeging ‘KNMG’.

3.

Een persoon van wie de inschrijving in een specialistenregister of een profielartsenregister is
doorgehaald anders dan op grond van artikel 35, tweede lid, mag zijn specialistentitel of
profielartsentitel uitsluitend onder de toevoeging ‘niet-praktiserend’ gebruiken.

Artikel 37. Awb van toepassing
Op een besluit van de registratiecommissie zijn de bepalingen uit de Awb van toepassing, tenzij in
de regelgeving van het college of van de registratiecommissie nadrukkelijk van deze wet wordt
afgeweken.

Artikel 38. Kennisgeving doorhaling of schorsing
1.

De registratiecommissie draagt zorg voor openbare kennisgeving van de doorhaling en
schorsing van een inschrijving in een specialistenregister of profielartsenregister op grond van
artikel 35, tweede lid.

2.

De registratiecommissie maakt in de openbare kennisgeving in ieder geval de naam, de
woonplaats, het specialisme of het profiel van de arts en de datum van schorsing of doorhaling
bekend. De openbare kennisgeving geschiedt in het officiële orgaan van de KNMG en op de
website van de KNMG.

Artikel 39. Onjuiste informatie
Indien de registratiecommissie na een besluit op welke wijze dan ook bemerkt dat onjuiste of
onvolledige informatie is verstrekt of het besluit anderszins op onjuiste informatie is gebaseerd,
dan beoordeelt de registratiecommissie of zij een ander besluit zou hebben genomen, indien de
bedoelde informatie ten tijde van de besluitvorming bekend zou zijn geweest. In dat geval kan
de registratiecommissie haar besluit herzien.

* Regeling specialismen en profielen geneeskunst (inwerkingtreding 1 januari 2013).
In de Staatcourant van 11 juni 2012, nr. 11370 is mededeling gedaan van het besluit tot instemming van de minister.
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Artikel 40. Governance
De registratiecommissie stelt een governancecode op waarin opvattingen over goed bestuur, toezicht
en verantwoording zijn opgenomen.

Artikel 41. Jaarverslag registratiecommissie
1.

De registratiecommissie stelt een jaarverslag op van haar werkzaamheden in het afgelopen
kalenderjaar.

2.

De registratiecommissie maakt het verschijnen van het jaarverslag bekend in het officiële orgaan
van de KNMG en plaatst het jaarverslag op de website van de KNMG.

* Regeling specialismen en profielen geneeskunst (inwerkingtreding 1 januari 2013).
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HOOFDSTUK 4

Adviescommissie en Geschillencommissie

Artikel 42. Adviescommissie
1. De registratiecommissie stelt een onafhankelijke adviescommissie in voor de behandeling van
(bezwaren tegen) besluiten van de registratiecommissie, verder te noemen adviescommissie.
2. De adviescommissie heeft tot taak te adviseren over de volgende te nemen besluiten op bezwaar:
a.

het inschrijven van een arts in een specialistenregister of het doorhalen van deze
inschrijving;

b. het opnieuw, al dan niet aansluitend, inschrijven van een arts, al dan niet op grond van
gelijkgestelde werkzaamheden, in een specialistenregister en het doorhalen van deze
inschrijving.
3. De adviescommissie heeft tot taak te adviseren over de volgende genomen besluiten:
a.

het inschrijven van een arts in het profielartsenregister of het doorhalen van deze
inschrijving;

b. het opnieuw, al dan niet aansluitend, inschrijven van een arts, al dan niet op grond van
gelijkgestelde werkzaamheden, in een profielartsenregister of het doorhalen van deze
inschrijving;
c.

het inschrijven van een arts in een opleidingsregister, het wijzigen of doorhalen van deze
inschrijving;

d. het opnieuw, al dan niet aansluitend, erkennen van een opleider, opleidingsinrichting of
opleidingsinstituut of het wijzigen, schorsen of intrekken van de erkenning.
Artikel 43. Geschillencommissie
1. De registratiecommissie stelt een onafhankelijke geschillencommissie in voor de behandeling
van geschillen, verder te noemen geschillencommissie.
2. De geschillencommissie heeft tot taak geschillen te beslechten tussen partijen, niet zijnde de
registratiecommissie, voor zover een geschil betrekking heeft op een besluit van een opleider,
opleidingsinstituut of een opleidingsinrichting.

Artikel 44. Bemiddeling
Alvorens een geschil als bedoeld in artikel 43 aanhangig wordt gemaakt bij de geschillencommissie,
wordt in het geschil bemiddeld.

Artikel 45. Samenstelling
De adviescommissie en de geschillencommissie (verder te noemen: de commissie) bestaan elk uit de
volgende leden:
a.

een voorzitter en juristleden, meester in de rechten;

b. specialistleden en profielartsleden. Deze leden worden benoemd op voordracht van de
(sectie van de) betreffende wetenschappelijke vereniging of beroepsvereniging die een recht
van voordracht heeft van leden van de registratiecommissie;
c.

artsen in opleiding tot specialist of profielarts. Deze leden worden benoemd op voordracht
van LOSGIO, LOVAH, LVAG, VAAVG en VASON.

* Regeling specialismen en profielen geneeskunst (inwerkingtreding 1 januari 2013).
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Artikel 46. Benoeming en einde lidmaatschap
1.

Een lid van de commissie wordt benoemd door de registratiecommissie. Artikel 25 is van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de registratiecommissie het lidmaatschap
kan opzeggen of het lid kan ontzetten of schorsen.

2.

Een lid van de commissie wordt voor een periode van vier jaar benoemd. Aansluitend is hij
eenmaal herbenoembaar.

3.

Een lid van de commissie is geen lid van het federatiebestuur, het bestuur van een
wetenschappelijke vereniging of beroepsvereniging of werkzaam bij de KNMG.

Artikel 47. Secretaris
1.

De algemeen directeur van de KNMG voegt aan de commissie een secretaris toe.

2.

De secretaris is geen lid van de commissie en heeft een adviserende stem.

Artikel 48. Zitting
1.

De commissie houdt zitting met ten minste drie leden, waaronder in ieder geval de voorzitter.

2.

De voorzitter kiest in overleg met de secretaris de overige leden waarbij rekening wordt
gehouden met de aard van de zaak, het specialisme of het profiel waar het bezwaar, besluit of
geschil betrekking op heeft en de specifieke deskundigheid van het lid.

3.

De leden van de commissie nemen geen deel aan de behandeling van een bezwaar, besluit of
geschil indien hun onpartijdigheid in het geding is.

Artikel 49. Reglement
1.

De commissie stelt in overleg met de registratiecommissie een reglement op met betrekking tot
de procedure voor de behandeling van (bezwaren tegen) besluiten of geschillen. Het reglement
bevat geen bepalingen die strijdig zijn met of afwijken van de wet, de statuten of het algemeen
reglement van de KNMG of de Regeling.

2.

De commissie maakt de vaststelling en wijziging van het reglement bekend in het officiële
orgaan van de KNMG en plaatst de integrale tekst op de website van de KNMG.

Artikel 50. Tarieven
1.

De registratiecommissie kan bepalen dat de verzoeker voor de behandeling van een besluit als
bedoeld in artikel 42, derde lid, of een geschil als bedoeld in artikel 43, tweede lid, een tarief
verschuldigd is. Behandeling van het besluit of geschil vindt in dat geval eerst plaats nadat dit
bedrag door de commissie is ontvangen.

2.

De registratiecommissie stelt de tarieven, bedoeld in het eerste lid, vast op voorstel van de
commissie. De tarieven zijn kostendekkend.

3.

De registratiecommissie maakt de tarieven bekend in het officiële orgaan van de KNMG en
plaatst deze op de website van de KNMG.

Artikel 51. Jaarverslag
1.

De commissie stelt een jaarverslag op van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar.

2.

De commissie maakt het verschijnen van het jaarverslag bekend in het officiële orgaan van de
KNMG en plaatst het jaarverslag op de website van de KNMG.

* Regeling specialismen en profielen geneeskunst (inwerkingtreding 1 januari 2013).
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HOOFDSTUK 5

Slotbepalingen

Artikel 52. Overgangsbepalingen
1.

Een besluit van de HVRC, MSRC of SGRC betreffende de in artikel 27 genoemde taken, dat is
genomen voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de Regeling, wordt na de datum
van inwerkingtreding van de Regeling geacht te zijn genomen door de registratiecommissie en
blijft van kracht tot het moment dat het besluit door de registratiecommissie wordt ingetrokken.

2.

Op een besluit van de HVRC, MSRC of SGRC dat is genomen vóór 1 januari 2013 blijft de
Regeling van kracht zoals deze gold vóór 1 januari 2013.

3.

Op een besluit van een opleider, opleidingsinrichting of opleidingsinstituut dat is genomen vóór
1 januari 2013, blijft de Regeling van kracht zoals deze gold vóór 1 januari 2013.

4.

In afwijking van het bepaalde in artikel 19, is de benoemingsperiode van een lid van de
registratiecommissie die voor 1 januari 2013 lid was van de HVRC, MSRC of SGRC, de
periode die op grond van zijn benoeming als lid van de HVRC, MSRC of SGRC resteert.

5.

Het federatiebestuur benoemt een persoon als bedoeld in het vierde lid alleen als lid van de
registratiecommissie indien op 1 januari 2012 nog een benoemingsperiode van ten minste twee
jaar resteert van de HVRC, MSRC of SGRC.

6.

In afwijking van het bepaalde in artikel vijf, tweede lid van de Regeling specialismen en
profielen geneeskunst van 15 december 2009 wordt de benoemingsperiode van een
(plaatsvervangend) lid van de HVRC, MSRC of SGRC dat op of na 1 januari 2012 acht jaar lid
is geweest van de HVRC, MSRC of SGRC, geacht te eindigen op 31 december 2012.

Artikel 53. Wijziging van de Regeling
De Algemene Vergadering van de KNMG stelt het college en de registratiecommissie in de
gelegenheid advies uit te brengen over het voornemen tot wijziging of intrekking van de Regeling.

Artikel 54. Intrekking
Op 1 januari 2013 wordt de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de KNMG van
15 december 2009 ingetrokken.

Artikel 55. Bekendmaking
1. De vaststelling of wijziging van de Regeling behoeft instemming van de Minister die het aangaat.
2. De Minister die het aangaat maakt de vaststelling of wijziging van de Regeling bekend in de
Staatscourant. Tevens maakt het federatiebestuur de vaststelling of wijziging bekend in het
officiële orgaan van de KNMG en plaatst het de integrale tekst van dit besluit op de website van
de KNMG.

Artikel 56. Inwerkingtreding
1. De Regeling treedt in werking op 1 januari 2013.
2. Indien de Staatcourant waarin de mededeling wordt gedaan van dit besluit en het
instemmingsbesluit wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt dit besluit in werking met
ingang van de dag na de datum van uitgifte van voren bedoelde Staatscourant en werkt het terug
tot en met 1 januari 2013.
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid, treedt artikel 52, zesde lid, in werking
op 1 januari 2012.
* Regeling specialismen en profielen geneeskunst (inwerkingtreding 1 januari 2013).
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4. Indien de Staatcourant waarin de mededeling wordt gedaan van dit besluit en het
instemmingsbesluit wordt uitgegeven na 31 december 2011, treedt artikel 52, zesde lid in
werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van voren bedoelde Staatscourant en
werkt het terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 57. Citeertitel
De Regeling wordt aangehaald als: Regeling specialismen en profielen geneeskunst.
Utrecht, 15 december 2011

prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman
voorzitter KNMG

* Regeling specialismen en profielen geneeskunst (inwerkingtreding 1 januari 2013).
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TOELICHTING
Algemeen
Wet BIG
De grondslag voor de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de KNMG (verder: Regeling) is
artikel 14 lid 2, aanhef en onder d. van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
Hierin is neergelegd dat de KNMG regels stelt waarin in ieder geval wordt vastgelegd:
•
•
•

de procedure voor de besluitvorming binnen de organisatie met betrekking tot het
instellen van een specialistenregister,
de taken en samenstelling van de verschillende organen,
het bedrag dat, ter dekking van de kosten, voor de behandeling van een aanvraag voor
inschrijving en voor erkenning van een opleidingsinstelling of opleider is verschuldigd.

Organen
Op grond van artikel 14 lid 2 aanhef en onder c. van de Wet BIG kent de KNMG als representatieve
vereniging van beroepsbeoefenaren (artsen) een orgaan dat is belast met het besluit tot instelling van een
specialistenregister. Dit orgaan is het College Geneeskundige Specialismen (CGS of het college). Het college
is privaatrechtelijk vormgegeven en bezit geen rechtspersoonlijkheid.
Het college is onder meer belast met het opstellen van de eisen die worden gesteld aan de (her)inschrijving
als specialist en aan de erkenning van opleidingsinstellingen en opleiders. Verder houdt het college zich
bezig met het instellen van een profielartsenregister en stelt het de eisen vast die gelden voor de inschrijving
als profielarts. Tenslotte houdt het college zich bezig met het stellen van regels met betrekking tot de
opleiding van artsen tot specialist of profielarts. Het college is inhoudelijk onafhankelijk van de federatie
KNMG.
Daarnaast kent de KNMG op grond van artikel 14 lid 2 aanhef en onder e. van de Wet BIG een orgaan dat is
belast met de uitvoering van en het toezicht op de regelgeving van het college. Tot 1 januari 2013 bestonden
hiertoe drie registratiecommissies, respectievelijk de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC),
de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC) en de
Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC). In navolging van het college zijn deze drie
registratiecommissies per 1 januari 2013 samengevoegd tot één registratiecommissie: de
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS of de registratiecommissie). De registratiecommissie
is privaatrechtelijk vormgegeven en bezit geen rechtspersoonlijkheid.
De registratiecommissie houdt zich bezig met de inschrijving van specialisten en profielartsen in het
specialistenregister of profielartsenregister, de erkenning van opleidingsinstellingen en opleiders en het
toezicht op de uitvoering van de regels door de erkende opleidingsinstellingen en opleiders. De
registratiecommissie is belast met een publieke taak voor zover zij zich bezig houdt met de (hernieuwde)
inschrijving van specialisten in een wettelijk erkend specialistenregister. Ook de registratiecommissie is
inhoudelijk onafhankelijk van de federatie KNMG.
Overige onderwerpen
Naast de onderwerpen uit de Wet BIG bevat de Regeling nog een aantal andere bepalingen.
Zo bevat de Regeling bepalingen over de instelling van het profielartsenregister en de procedure voor de
besluitvorming binnen de organisatie met betrekking tot dit register. Deze bepalingen sluiten aan bij (de
procedure tot het instellen van) het specialistenregister.
Verder is een bepaling opgenomen dat de grondslag biedt voor het stellen van regels over verstrekking van
gegevens uit het specialistenregister, profielartsenregister en opleidingsregister (art. 31) en is geregeld wat de
mogelijkheden zijn indien de registratiecommissie bemerkt dat een besluit op onjuiste informatie is
gebaseerd (art. 39). Daarnaast stellen het college en de registratiecommissie op grond van de Regeling voor
hun werkzaamheden een governancecode op waarin opvattingen over goed bestuur, toezicht en
verantwoording zijn opgenomen (art. 15 en art. 40).
* Regeling specialismen en profielen geneeskunst (inwerkingtreding 1 januari 2013).
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Ook is geregeld dat op een besluit van de registratiecommissie de bepalingen uit de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) van (overeenkomstige) toepassing zijn (art. 37). Voor wat betreft de taken die niet
rechtstreeks uit de Wet BIG voortvloeien (taken met betrekking tot opleiding, erkenning en inschrijving van
profielartsen, de ‘private taken’) sluit de registratiecommissie zoveel mogelijk aan bij de procedures uit de
Algemene wet bestuursrecht.
Tenslotte bevat de Regeling bepalingen over rechtsbescherming (art. 42 t/m 51). Zo is geregeld dat de
registratiecommissie een externe adviescommissie instelt die onafhankelijk advies uitbrengt over:
•
•

een door de registratiecommissie te nemen besluit op bezwaar
(inschrijving van specialisten, ‘publieke taken’), en
een besluit van de registratiecommissie en de vraag of dit besluit (ongewijzigd) dient te worden
gehandhaafd;
(opleiding, erkenning, inschrijving van profielartsen, ‘private taken’).

Daarnaast bestaat er een onafhankelijke geschillencommissie die tot taak heeft geschillen te beslechten
tussen twee partijen, niet zijnde de registratiecommissie, voor zover een dergelijk geschil betrekking heeft op
een besluit van een opleider, opleidingsinstituut of een opleidingsinrichting.

Artikelsgewijs
Artikel 32
Lid 2, onder a.
De zinsnede die gaat over de eventuele onbillijkheid van de weigering om een arts in te schrijven in een
specialistenregister of profielartsenregister heeft betrekking op de wijziging van de Wet BIG (artikel 7a)
(Kamerstukken 32 261-A) Dit geldt eveneens voor artikel 35, tweede lid.
Lid 2, onder b.
Onder opleidingstitel wordt hier verstaan een diploma, certificaat of andere titel die door een volgens de
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van een land aangewezen autoriteit, is afgegeven ter afsluiting
van een afgeronde beroepsopleiding.
Lid 2, onder c.
Indien een betrokkene die om (hernieuwde) inschrijving in een specialistenregister of profielartsenregister
verzoekt bij rechterlijke uitspraak (tijdelijk) is ontzet van het recht het betreffende specialisme of profiel uit
te oefenen, wijst de registratiecommissie de aanvraag af. Het kan hier ook gaan om een veroordeling door
een buitenlandse rechter om een vergelijkbaar specialisme of profiel uit te oefenen.

Artikel 37
Ook bij de uitvoering van haar private taken (opleiding, erkenning, inschrijving van profielartsen) sluit de
registratiecommissie zoveel mogelijk aan bij de Algemene wet bestuursrecht. Op die manier wordt getracht
een uniforme werkwijze te hanteren bij de uitvoering van alle taken van de registratiecommissie. Voor de
private taken geldt dat van de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht kan worden afgeweken. Het
private karakter van de bevoegdheid kan dit nodig maken.
Een voorbeeld is de situatie dat een belanghebbende het niet eens is met een besluit van de
registratiecommissie over de inschrijving als profielarts. Omdat het hier geen publieke taak betreft, is dit
geen bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en zal er geen beslissing op bezwaar volgen. De
registratiecommissie zal dan op grond van hetgeen betrokkene naar voren heeft gebracht en het advies van de
onafhankelijke adviescommissie besluiten om het eerder genomen besluit al dan niet ongewijzigd te
handhaven. Op die manier wordt wel zo veel mogelijk aangesloten bij de systematiek van de Algemene wet
bestuursrecht.
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Artikel 39
Indien achteraf blijkt dat een besluit van de registratiecommissie op onjuiste informatie is gebaseerd, kan de
registratiecommissie bezien of zij een ander besluit zou hebben genomen indien de juiste informatie op het
moment van besluitvorming bekend was geweest. Indien dit het geval is, kan de registratiecommissie haar
eerdere beslissing herzien. Of de registratiecommissie hiertoe overgaat en hoe het besluit zal worden herzien,
hangt onder meer af van de tijd die is verstreken tussen de vaststelling van het besluit en het bekend worden
van de onjuistheid van de informatie en de reden waarom bij het aanvankelijke besluit sprake is geweest van
onjuiste informatie.
Artikel 42
De registratiecommissie stelt op grond van de Regeling een onafhankelijke adviescommissie in. De
adviescommissie is een externe commissie als bedoeld in art. 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. De
adviescommissie heeft tot taak advies uit te brengen aan de registratiecommissie ten behoeve van een besluit
op bezwaar over registratie of herregistratie van specialisten. Daartoe hoort de adviescommissie de
bezwaarmaker en stelt zij een advies op.
In de Regeling is neergelegd dat de registratiecommissie bij de uitvoering van de taken op het gebied van
opleiding, erkenning en inschrijving van profielartsen de procedures van de Algemene wet bestuursrecht van
overeenkomstige toepassing verklaart. De adviescommissie brengt dus ook advies uit over de vraag of een
besluit van de registratiecommissie op een van de hiervoor genoemde gebieden (ongewijzigd) dient te
worden gehandhaafd.
Artikel 44
Om ervoor te zorgen dat partijen proberen een geschil in eerste instantie zelf op te lossen, is in dit artikel de
verplichting opgenomen dat in het geschil wordt bemiddeld voordat partijen zich tot de geschillencommissie
kunnen wenden. De bemiddeling dient te geschieden door een onafhankelijke derde partij. Dit kan
bijvoorbeeld de centrale opleidingscommissie binnen een opleidingsziekenhuis of een mediator zijn. Er dient
een daadwerkelijke serieuze poging te zijn gedaan om partijen door bemiddeling tot een oplossing te laten
komen. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen.
Artikel 52
Indien een besluit van de HVRC, MSRC of SGRC of een opleider, opleidingsinrichting of
opleidingsinstituut is genomen vóór de inwerkingtreding van de Regeling blijft de Regeling zoals deze gold
tot 1 januari 2013 hierop van toepassing.
Dit houdt in dat indien een betrokkene het niet eens is met een besluit dat vóór 1 januari 2013 is genomen, de
procedure dient te worden gevolgd uit de Regeling zoals deze gold tot 1 januari 2013. Op grond van de
bepalingen uit de oude Regeling wordt dan bepaald of betrokkene in een dergelijk geval bezwaar zal moeten
maken bij de registratiecommissie, waarbij de adviescommissie zal adviseren, of dat betrokkene zich
rechtstreeks met een verzoekschrift tot de geschillencommissie dient te wenden.
Indien een betrokkene het bijvoorbeeld niet eens is met een besluit waarbij de MSRC de wijziging van het
opleidingsschema niet heeft goedgekeurd, dan dient betrokkene - indien het betreffende besluit is genomen
vóór 1 januari 2013 - een geschil aanhangig te maken bij de geschillencommissie. Dit geldt ook indien het
geschil na 1 januari 2013 aanhangig wordt gemaakt.
Indien de registratiecommissie ná 1 januari 2013 besluit de wijziging van het opleidingsschema niet goed te
keuren en betrokkene is het hier niet mee eens, dan dient betrokkene bezwaar te maken tegen het besluit bij
de registratiecommissie. Dit bezwaar zal aan de onafhankelijke adviescommissie worden voorgelegd, waarna
de registratiecommissie op basis van het advies van de adviescommissie de beslissing zal nemen om het
besluit al dan niet (ongewijzigd) te handhaven.
In het volgende schema is opgenomen hoe en bij welke instantie betrokkene kenbaar dient te maken dat hij
het niet eens is met een besluit van de HVRC, MSRC, SGRC, registratiecommissie, opleider,
opleidingsinrichting of opleidingsinstituut volgens de overgangsbepalingen uit artikel 52 van de Regeling:
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Ondertekenaar en onderwerp
besluit
HVRC, MSRC of SGRC inzake
inschrijving van specialisten

RGS inzake inschrijving van
specialisten
HVRC, MSRC, SGRC inzake
opleiding, erkenning of
inschrijving van profielartsen
registratiecommissie inzake
opleiding, erkenning of
inschrijving van profielartsen
opleider, opleidingsinrichting of
opleidingsinstituut

Datum besluit vóór 1-1-2013

Datum besluit ná 1-1-2013

Bezwaarschrift bij HVRC,
MSRC of SGRC > HVRC,
MSRC of SGRC legt voor aan
adviescommissie
-

-

Verzoekschrift bij
geschillencommissie

Bezwaarschrift bij RGS > RGS
legt voor aan adviescommissie
-

-

Bezwaarschrift bij RGS > RGS
legt voor aan adviescommissie

Verzoekschrift bij
geschillencommissie

Verzoekschrift bij
geschillencommissie
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