Beleid
Gegevensverstrekking RGS

Vastgesteld door de RGS op 26 juni 2020

1. Inleiding
De RGS heeft in 2016 de Visie Gegevensverstrekking RGS (verder: Visie) vastgesteld. Aanleiding voor het
vaststellen van deze Visie waren de verzoeken die de RGS met regelmaat van derden ontving om door
haar verzamelde (persoons)gegevens te verstrekken. 1 De RGS hanteert in deze Visie als uitgangspunt
dat de RGS gegevens aan derden verstrekt, als de verstrekking past binnen de door haar
geformuleerde doelstellingen en past binnen de wettelijke kaders. Op basis van deze Visie voert de RGS
beleid uit en verstrekt zij al dan niet (persoons)gegevens aan derden.
De RGS heeft in december 2018 geconstateerd dat de Visie voldoende mogelijkheden biedt om
gegevens aan derden te verstrekken maar heeft wel besloten het uit de Visie voortvloeiende beleid te
actualiseren. Dit vanwege de wijzigingen in de Wet BIG en de inwerkingtreding van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming waar het beleid van de RGS mede op stoelt. Daarnaast ontvangt
de RGS vragen van derden naar historische informatie over registraties, iets waarover bij gebrek aan
vraag nog geen standpunt was geformuleerd.
Van de RGS wordt in toenemende mate verwacht dat zij beleid voert dat beter aansluit op de wensen
van de samenleving. In het kader van de actualisering van de Visie uit 2016 heeft zij eind 2018 een
commissie ingesteld onder leiding van V.A.J. Slenter. Vanuit de RGS hebben aan deze commissie
deelgenomen T.I.M. Baijens, A. ter Haar, E.J.M. van Leent, I. Scholten en G. Veen en namens het bureau
G.M. van Reenen en F.J.M. Vinkesteijn. Als agendaleden werden betrokken A. Corpeleijn, E. van der
Bent en J.E.D. de Planque, allen medewerkers KNMG. De commissie heeft een inventarisatie gedaan
van alle (persoons)gegevens waarover de RGS beschikt en de RGS voorstellen gedaan tot wijziging van
het beleid. Aan de hand van een aantal stellingen zijn de leden en adviseurs op de jaarlijkse Heidag
van de RGS in november 2019 gevraagd naar hun visie en ideeën. Bij de totstandkoming van het beleid
heeft de commissie gebruik gemaakt van extern juridisch advies van Privacy Management Partners uit
Utrecht. Tenslotte heeft er over de visie en uitwerking bestuurlijk overleg met de KNMG plaatsgevonden.
Bij alle afwegingen om bepaalde gegevens wel of niet te delen is rekening gehouden met de
belangen van alle betrokkenen. Dit traject heeft geleid tot aanpassing van het beleid: desgevraagd en
met inachtneming van de geldende wet -en regelgeving verstrekt de RGS meer informatie uit haar
registers dan voorheen. Een en ander is per register schematisch uitgewerkt.
Visie
Met dit beleid maakt de RGS helder welke (persoons)gegevens de RGS aan derden verstrekt, welke
(persoons)gegevens de RGS niet verstrekt en waarom zij dat (niet) doet. De RGS hoopt hiermee de
transparantie over de gegevensverstrekking naar derden te vergroten.
Leeswijzer
In de hieronder staande hoofdstukken is het beleid gegevensverstrekking aan derden per register in
schema’s vastgelegd en voorzien van een toelichting (hoofdstuk 2 tot en met4). In de daarop
volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de taken van de RGS (hoofdstuk 5), wat persoonsgegevens
zijn (hoofdstuk 6), de doelstellingen van de RGS (hoofdstuk 7), het verenigbaar doel (hoofdstuk 8), het
verstrekken van data (hoofdstuk 9), de aanleiding voor de herziening van de Visie (hoofdstuk 10), de
reikwijdte van dit beleid (hoofdstuk 11) en tot slot de Slotbepalingen (hoofdstuk 12).

In Artikel 31 van de Regeling specialismen en profielen Geneeskunst bepaalt dat de RGS in overleg met het federatiebestuur en in
overeenstemming met de wet een reglement vaststelt over de verstrekking van gegevens uit een register.
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2.

Verstrekken van gegevens uit specialisten- en profielartsenregisters

Schema specialisten- en profielartsenregister
In onderstaand schema staan de persoonsgegevens van specialisten en profielartsen waarover de RGS
beschikt, welke persoonsgegevens de RGS verstrekt, de beperkingen op het verstrekken en de
uitzonderingen op het niet verstrekken. Onder het schema staat een toelichting.
Soorten gegevens
Specialisten- en
profielartsenregisters
1. Naam

Wel/niet
verstrekken

2. Adresgegevens
3. E-mailadres

Nooit
Nee, tenzij

4. Telefoonnummer
5. Geboortedatum/ plaats
6. Geslacht

Nooit
Nooit
Nee, tenzij

7. Nationaliteit
8. Actuele informatie of een
specialist ingeschreven
staat in register
9. Datum eerste inschrijving
10. A. Historische informatie
over personen die in het
actuele register staan
ingeschreven.

Nee, tenzij

Uitzondering en beperking
De RGS verstrekt dit niet behalve als iemand vraagt om de
herregistratiedatum, zie onder 11, en dan in combinatie met
3. (E-mailadres) en 6. (geslacht).
De RGS verstrekt dit niet behalve als iemand vraagt om de
herregistratiedatum, zie onder 11, en dan in combinatie met
1. (naam) en 6. (geslacht)

De RGS verstrekt dit niet behalve als iemand vraagt om de
herregistratiedatum, zie onder 11, en dan in combinatie met
1. (naam) en 3. (emailadres)

Nooit
Ja
Ja
Ja, mits

Periode tot 10 jaar voorafgaand aan het verzoek
Nee, de RGS verstrekt geen informatie over de reden dat
iemand een periode niet ingeschreven heeft gestaan, of
waarom iemand is doorgehaald. Evenmin geeft de RGS
informatie of er sprake is geweest van een inschrijving voor
beperkte duur of een verzoek tot vervroegde herintreding is
gedaan. De RGS verstrekt ook geen Informatie over een
tuchtmaatregel als het BIG register dit ook niet meer vermeldt.
Periode meer dan 10 jaar voorafgaand aan het verzoek
Historische informatie langer dan 10 jaar geleden verstrekt de
RGS in bijzondere gevallen op basis van een
belangenafweging en proportionaliteit.
Voor deze eventuele verstrekking geldt hetzelfde als voor de
periode tot 10 jaar voorafgaand aan het verzoek.

10. B. Historische informatie
over personen die niet meer
in het actuele register staan
ingeschreven (waarvan de
registratie is doorgehaald)

Ja, mits

Periode tot 10 jaar voorafgaand aan het verzoek
Nee, de RGS verstrekt geen informatie over de reden dat
iemand is doorgehaald. Evenmin geeft de RGS informatie of
er sprake is geweest van een inschrijving voor beperkte duur
of een verzoek tot vervroegde herintreding is gedaan.
De RGS verstrekt geen informatie over een tuchtmaatregel
indien dit meer dan 5 jaar geleden zich heeft voorgedaan.
Periode meer dan 10 jaar voorafgaand aan het verzoek
Historische informatie langer dan 10 jaar geleden (zie NB 5
boven dit schema) verstrekt de RGS in bijzondere gevallen
worden op basis van een belangenafweging en
proportionaliteit.
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Voor deze eventuele verstrekking geldt hetzelfde als voor de
periode tot 10 jaar voorafgaand aan het verzoek.
11. Herregistratie-datum (in de
toekomst)

Nee, tenzij

12. Een verzoek tot
herregistratie ingediend
13. Gegevens over in hoeverre
aan herregistratie-eisen is
voldaan
14. Gegevens over ziekte en
zwangerschap
15. Identificatie-nummer:
BIG nummer
Burgerservicenummer (BSN)

Nooit

De RGS verstrekt deze informatie niet behalve als een partij,
die op basis van collegeregelgeving een rol (Taak) heeft bij
de herregistratie van een specialist/profielarts de RGS
benadert en het verzoek betreft specialisten / profielartsen
die op dat moment in het register staan ingeschreven. De
verstrekt dan de herregistratie-datum in combinatie met 1.
(naam) en 3. (emailadres) en 6. (geslacht).

Nooit
Nooit
Nooit
Nooit

Toelichting op schema specialisten- en profielartsenregister
In bovenstaand schema zijn alle persoonsgegevens die de RGS van specialisten en profielartsen heeft
verzameld opgenomen en is aangegeven welke gegevens de RGS al dan niet verstrekt. Hierbij wordt
geen onderscheid gemaakt tussen de specialistenregisters en profielartsenregisters.
Actuele informatie over inschrijving in een specialisten- of profielartsenregister
De RGS verstrekt aan een ieder die daarom verzoekt informatie of een persoon al dan niet in een
specialistenregister of een profielartsenregister staat ingeschreven. De registers zijn gekoppeld aan het
BIG-register, hetgeen betekent dat iedereen ook via het BIG-register gegevens over de inschrijving van
een arts (naam, geslacht, beroep (arts) en BIG nummer) online kan in zien. Het BIG-register vermeldt wel
het specialisme van een arts, maar niet het profiel van een arts.
Datum eerste inschrijving
De RGS verstrekt de datum van de eerste inschrijving indien het verzoek ook tevens het verzoek om de
actuele informatie over de inschrijving betreft.
Historische informatie over inschrijving
De RGS verstrekt historische register informatie over een persoon die in een van de specialistenregisters
of profielartsenregisters staat ingeschreven of ingeschreven heeft gestaan. Historische informatie is
informatie over een periode van 10 jaar voorafgaand aan het verzoek tot het verstrekken van
gegevens. De informatie betreft alleen of iemand in het verleden al dan niet in het register
ingeschreven heeft gestaan. Er wordt geen informatie verstrekt over de duur van de periodes van
registratie, de reden van een eventuele beperkte duur en evenmin over de reden van doorhaling van
de inschrijving. In feite is dit informatie die ooit als actuele informatie over inschrijving in het betreffende
register zou zijn verstrekt. Het kan zijn dat de RGS niet meer beschikt over de gevraagde informatie
omdat de bewaartermijn hiervan is verstreken.
Herregistratiedatum specialisten en profielartsen met naam en emailadres
De RGS verstrekt (periodiek) de herregistratiedatum in combinatie met de naam, geslacht en het
emailadres van een specialist / profielarts alleen aan een verzoekende partij die op basis van de
collegeregelgeving een rol (taak) heeft bij de herregistratie van een specialist / profielarts en het
verzoek betreft specialisten/profielartsen die op dat moment in het register staan ingeschreven. Bij het
verstrekken van deze gegevens kan het zijn dat enkele herregistratiedata niet kloppen. Dit kan het
geval zijn als de specialist of profielarts een verzoek tot vervroegde herregistratie heeft gedaan of als hij
bij zijn verzoek tot herregistratie onjuiste informatie heeft verstrekt, op basis waarvan de
herregistratiedatum op grond van artikel 39 Regeling is aangepast, of als een tuchtmaatregel heeft
plaatsgevonden.
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie
De RGS verstrekt desgevraagd persoonsgegevens van specialisten of profielartsen aan de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Openbaar Ministerie (OM). Een inspecteur of officier van justitie
hebben beiden namelijk een op de wet gebaseerde toezichthoudende taak.
3.
Verstrekken van gegevens uit opleidingsregister
In onderstaand schema staan de persoonsgegevens van aiossen waarover de RGS beschikt, welke
persoonsgegevens de RGS verstrekt, de beperkingen op het verstrekken en de uitzonderingen op het
niet verstrekken. Onder het schema staat een toelichting.
Schema opleidingsregister
Soorten (persoons)gegevens
opleidingsregister
1. Naam

Wel/niet
verstrekken
Nee, tenzij

2.
3.

Adresgegevens
E-mailadres

Nooit
Nee, tenzij

4.
5.
6.

Telefoonnummer
Geboortedatum/ plaats
Geslacht

Nooit
Nooit
Nee, tenzij

7.
8.

Nationaliteit
8.a Actuele informatie of een aios
ingeschreven staat in het
opleidingsregister
8.b Actuele informatie of een aios
ingeschreven staat in het
opleidingsregister voor welk
specialisme/profiel
9. Startdatum opleiding
10. Einddatum opleiding
11. Onderbreking opleiding
12. Overige actuele informatie over
opleiding, zoals in welk opleidingsjaar
de aios zich bevindt, onderbrekingen,
deeltijd, enz.

Uitzondering
De RGS verstrekt dit niet behalve als
een wetenschappelijke vereniging
vraagt om actuele informatie over de
opleiding, zie onder 12 en dan in
combinatie met 3 (e-mailadres) en 6
(geslacht)
De RGS verstrekt dit niet behalve als
een wetenschappelijke vereniging
vraagt om actuele informatie over de
opleiding, zie onder 12 en dan in
combinatie met 1 (naam) en 6
(geslacht)

De RGS verstrekt dit niet behalve als
een wetenschappelijke vereniging
vraagt om actuele informatie over de
opleiding, zie onder 12 en dan in
combinatie met 1 (naam) en 3
(emailadres)

Nooit
Ja
Ja

Nooit
Nooit
Nooit
Nee, tenzij

De uitzondering op het niet verstrekken
van andere opleidingsinformatie dan
het feitelijk in opleiding zijn (zie 8.a) is als
een wetenschappelijke vereniging die
op basis van het landelijk
opleidingsplan en de
collegeregelgeving een rol (taak)heeft
bij het cursorisch onderwijs en toetsing
van de aiossen, de RGS hiervoor
benadert (en dan in combinatie met 1.
De naam, 3. Het email-adres en 6. Het
geslacht).
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13. Gegevens over ziekte en
zwangerschap
14. Identificatie-nummer:
BIG nummer
Burgerservicenummer (BSN)

Nooit
Nooit
Nooit

Toelichting op schema opleidingsregister
In bovenstaand schema zijn alle persoonsgegevens die de RGS van aiossen verzamelt opgenomen en
is aangegeven welke gegevens de RGS al dan niet verstrekt.
Actuele informatie over inschrijving in het opleidingsregister
De RGS verstrekt aan een ieder die daarom verzoekt informatie of een persoon al dan niet in het
opleidingsregister staat ingeschreven.
Het opleidingsregister is gekoppeld aan het BIG-register, hetgeen betekent dat iedereen via het BIGregister gegevens over de inschrijving van een aios (naam, geslacht, beroep (arts) en BIG nummer)
online kan in zien. Het BIG register vermeldt niet dat de arts in opleiding is.
Actuele informatie over opleiding aios
De RGS verstrekt (periodiek) actuele informatie over de opleiding in combinatie met de naam, geslacht
en het emailadres van een aios alleen aan een wetenschappelijke vereniging die daarom verzoekt en
op basis van het landelijk opleidingsplan en de collegeregelgeving een rol (taak) heeft bij het
cursorisch onderwijs en toetsing van de aiossen.
Het kan zijn dat de verstrekte gegevens niet helemaal juist zijn bijvoorbeeld als zich na het moment van
verstrekken wijzigingen in het opleidingsschema voordoen of de aios de opleiding onderbreekt.
Verzoeken van andere partijen dan de wetenschappelijke verenigingen die cursorisch onderwijs
aanbieden en toetsing verzorgen, honoreert de RGS niet. De RGS verwijst deze partijen door naar de
betreffende wetenschappelijke vereniging.
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie
De RGS verstrekt desgevraagd persoonsgegevens van aiossen aan de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd IGJ en het Openbaar Ministerie op basis van hun wettelijke bevoegdheid.
Nederlandse Zorgautoriteit
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt de hoogte van de vergoedingsbijdrage voor een groot
aantal medische vervolgopleidingen. De RGS verstrekt de NZa periodiek aantallen aiossen (fte’s).
Hiervoor is een overeenkomst gesloten. Indien een instelling bezwaar maakt tegen de hoogte van de
bijdrage en de NZa vraagt de RGS of een bepaalde aios al dan niet ziek of zwanger is, verstrekt de RGS
dit bijzondere persoonsgegeven.
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4.

Verstrekken van gegevens uit erkenningenregister

Schema erkenningenregister
In onderstaand schema staan de (persoons)gegevens van opleidingsinstellingen, opleidingsinstituten,
stage-instellingen en opleiders waarover de RGS beschikt, welke (persoons)gegevens de RGS verstrekt,
de beperkingen op het verstrekken en de uitzonderingen op het niet verstrekken. Onder het schema
staat een toelichting.
Soorten (persoons)gegevens
erkenningenregister
1. Naam opleidingsinstelling,
opleidingsinstituut, stage-instelling,
(inclusief locaties en
samenwerkingsverbanden).
2. Naam opleider, plaatsvervangend
opleider, stageopleider, hoofd,
plaatsvervangend hoofd
opleidingsinstituut
3. Contactpersoon instelling, instituut
4. Adresgegevens instelling, instituut
5. Werk E-mailadres contactpersoon
6. Werk telefoonnummer
contactpersoon
7. Actuele informatie over de erkenning
(zowel instelling als opleider).
8.
9.

Datum eerste erkenning (zowel
instelling als opleider)
a. Historische informatie over de
actuele erkenning
b. Historische informatie over een
niet-actuele erkenning

Wel/niet
verstrekken
Ja

Uitzondering en beperking

Ja

Nooit
Ja
Nooit
Nooit
Ja
Ja
Ja, mits

Periode tot 10 jaar voorafgaand aan het
verzoek
Nee, er wordt geen informatie gegeven
over een eventuele intrekking of
schorsing van de erkenning. Evenmin
wordt informatie verstrekt over de duur
van de erkenning.
Historische informatie langer dan 10 jaar
voorafgaand aan het verzoek
Deze informatie wordt in bijzondere
gevallen verstrekt worden op basis van
een belangenafweging en
proportionaliteit. Er wordt geen
informatie verstrekt of er sprake is
geweest van een beperkte
erkenningsduur.

10. Rapportageverplichting
11. Opleidingsinhoud (welk deel van
welke opleidingen worden verzorgd)

Nooit
Ja, mits

Vooralsnog alleen op aanvraag
verstrekken. Of er al dan niet een
overzicht komt op de website wordt
uitgezocht door bureau hoeveel werk
dat oplevert.

Toelichting op schema erkenningenregister
In bovenstaand schema zijn alle (persoons)gegevens die de RGS van erkende opleidingsinstellingen,
opleidingsinstituten en stage-instellingen inclusief locaties en samenwerkingsverbanden) heeft
verzameld opgenomen en is aangegeven welke gegevens de RGS al dan niet verstrekt.
De gegevens opgenomen in dit register zijn met uitzondering van de namen van opleiders,
plaatsvervangende opleiders en hoofden opleidingsinstituten geen persoonsgegevens.
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Naam opleidingsinstellingen, opleidingsinstituten en stage-instellingen.
De RGS verstrekt deze gegevens op aanvraag. Indien mogelijk vermeldt de RGS deze gegevens op
haar website.
Opleiders in erkenningenregister
De RGS verstrekt desgevraagd de namen van opleiders, plaatsvervangend opleiders,
plaatsvervangend stage opleiders en hoofden opleidingsinstituten.
Actuele informatie erkenning opleidingsinstellingen, opleidingsinstituten en stage-instellingen.
De RGS verstrekt aan een ieder die daarom verzoekt informatie of een opleidingsinstelling /
opleidingsinstituut / stage instelling erkend is als zodanig en voor welke opleidingsonderdelen. De RGS
verstrekt geen informatie over eventuele voorwaarden, zwaarwegende adviezen en aanbevelingen
waaronder de erkenning is verleend. Evenmin verstrekt de RGS informatie over de duur van de
erkenning. Deze informatie zal niet meer relevant zijn zodra alle erkennen voor onbepaalde tijd zijn
verleend.
De RGS verstrekt geen informatie over en uit visitatierapporten. Het visitatierapport bevat naast
persoonsgegevens vertrouwelijke gegeven informatie.
Historische informatie over erkenning
De RGS verstrekt historische register informatie over de erkenning van een opleidingsinstituut,
opleidingsinstelling of stage-instelling. Historische informatie is informatie over een periode van 10 jaar
voorafgaand aan het verzoek tot het verstrekken van gegevens. De informatie betreft alleen of een
opleidingsinstituut, opleidingsinstelling of stage-instelling in het verleden als zodanig erkend is geweest.
De RGS verstrekt geen informatie over de duur van de periodes van erkenning, de reden van een
eventuele beperkte duur en evenmin over de reden van schorsing of intrekking van de erkenning. In
feite is dit informatie die ooit als actuele informatie over de erkenning zou zijn verstrekt.
Het kan zijn dat de RGS niet meer beschikt over de gevraagde informatie omdat de bewaartermijn
hiervan is verstreken.
5.

Taken RGS

De taken van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) staan beschreven in artikel 27
van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst. Deze taken bestaan in hoofdzaak uit het
(opnieuw) inschrijven van artsen in een specialistenregister of een profielartsenregister, het inschrijven
van artsen in het opleidingsregister, het afgeven van een opleidingstitel aan aiossen, het erkennen van
opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten en het houden van toezicht op de naleving van
een besluit van het College Geneeskundige Specialismen door een opleider, opleidingsinrichting,
opleidingsinstituut of aios. Voor het uitvoeren van deze taken verwerkt de RGS persoonsgegevens, zoals
het verzamelen van gegevens en het uitwisselen hiervan. Ook komt het voor dat de RGS gegevens ter
beschikking stelt aan anderen (derden).
De RGS krijgt met regelmaat verzoeken van derden om door haar verzamelde gegevens te verstrekken.
De redenen voor deze verzoeken zijn uiteenlopend van aard. De gevraagde gegevens kunnen
variëren van geaggregeerde gegevens die niet tot personen of instellingen herleidbaar zijn tot
gegevens die wel tot personen (persoonsgegeven) of instellingen herleidbaar zijn.
6.

Persoonsgegevens

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn persoonsgegevens alle informatie
over een persoon. Als informatie op wat voor manier dan ook iets zegt over of gekoppeld is aan een
identificeerbare persoon, dan zijn het persoonsgegevens. De vorm doet niet ter zake. Het kan gaan om
digitale gegevens of gegevens op papier. Ook foto’s en video-opnamen van personen zijn
persoonsgegevens. Weefselmateriaal waaruit DNA-gegevens worden afgeleid zijn ook
persoonsgegevens. Het begrip persoonsgegeven is dus breed en meer dan alleen, de naam, het adres,
de geboortedatum, titulatuur en geslacht.
Het merendeel van de gegevens die de RGS beheert is vastgelegd in registers, maar het kan ook om
andere gegevensverzamelingen gaan.
De RGS beheert de volgende registers:
• Het opleidingsregister
• Het specialistenregister
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•
•

Profielartsenregister
Erkenningenregister

Alle gegevens die in de opleidings-, de specialisten- en profielartsenregisters zijn opgenomen, zijn
persoonsgegevens. Dit geldt ook voor een deel van de gegevens die in het erkenningenregister en in
de visitatierapporten zijn opgenomen, bijvoorbeeld de namen van de opleiders in het
erkenningenregister en de in de visitatierapporten genoemde namen. Namen van instellingen en
instituten zijn geen persoonsgegevens.
Het verwerken van persoonsgegevens
Zoals hierboven al is aangegeven, verwerkt de RGS persoonsgegevens. Onder een verwerking van
persoonsgegevens wordt volgens artikel 4 lid 2 AVG verstaan: “een bewerking of geheel van
bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet
uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiden en op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren,
afschermen, wissen of vernietiging van gegevens”. Alles wat de RGS doet met persoonsgegevens, niet
alleen het verstrekken van persoonsgegevens maar ook vastleggen etc. van deze gegevens valt onder
het verwerken van gegevens.
Persoonsgegevens mogen niet zomaar worden verwerkt. De gegevensverwerking door de RGS is
gerechtvaardigd en is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang (artikel 6 lid 1
e AVG). Gegevens mogen ook op een andere manier gebruikt worden, mits het gebruik verenigbaar is
met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld (zie hoofdstuk 11).
7.

Doeleinden RGS verwerken gegevens

De RGS verwerkt gegevens om haar (publieke) taken in het kader van het toezicht op de (opleiding
van) geneeskundig specialisten en profielartsen uit te voeren. In het kader van deze taken heeft de
RGS vier relevante doelstellingen geformuleerd voor het verwerken van persoonsgegevens die passen
binnen haar maatschappelijke opdracht. Deze doelstellingen zijn:
1.
Algemene maatschappelijke doelstelling: de RGS is mede verantwoordelijk voor een kwalitatief
goede zorg in Nederland. De RGS beoogt de geneeskunst in de ruimste zin te bevorderen, in het
belang van de volksgezondheid. Om dit te bevorderen kunnen gegevens van de RGS worden
ingezet.
2.
Doelmatigheid: Van het proces (her)registratie wordt verwacht dat deze zo doelmatig mogelijk is
ingericht. Om dat te kunnen toetsen kunnen RGS-gegevens worden ingezet.
3.
Kwaliteitsbewaking: Deze doelstelling wordt primair gerelateerd aan de vervolgopleidingen in het
algemeen en de erkenning van opleidingsinstellingen in het bijzonder. Het betreft ook het
bevorderen en bewaken van de beroepsuitoefening. Ook hiervoor kunnen gegevens van de RGS
worden ingezet.
4.
Wetenschappelijk onderzoek: Data waarover de RGS beschikt kunnen van onmisbare waarde zijn
voor wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de geneeskundige vervolgopleiding en
beroepsuitoefening. Wetenschappelijk onderzoek wordt als niet onverenigbaar met de
oorspronkelijke doeleinden beschouwd en op grond daarvan kunnen gegevens worden verstrekt.
8.

Verenigbaar doel

Persoonsgegevens mogen verder verwerkt worden voor andere doelen, als die doelen verenigbaar zijn
met het oorspronkelijke verzameldoel. Of er sprake is van een verenigbaar doel wordt getoetst aan de
hand van vijf factoren:
o Bestaat er een verband tussen de doeleinden van de RGS en de vragende partij?
o In welk kader heeft de RGS de persoonsgegevens verkregen?
o Wat is de aard van de persoonsgegevens?
o Wat zijn de mogelijke gevolgen en risico’s van het verstrekken van de gegevens?
o Zijn er passende waarborgen – op basis van mogelijke risico’s – op de verdere verwerking
toegepast?
Voor het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens van specialisten en profielartsen aan een partij
die op basis van de collegeregelgeving een rol (taak) heeft bij de herregistratie van een
specialist/profielarts is sprake van een verenigbaar doel. Hetzelfde geldt voor het verstrekken van
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bepaalde persoonsgegevens van aiossen aan wetenschappelijke verenigingen die op basis van het
landelijk opleidingsplan en de collegeregelgeving een rol (taak) heeft bij het cursorisch onderwijs en
toetsing van de aiossen. In een overeenkomst wordt het doel omschreven waarvoor deze gegevens
alleen mogen worden gebruikt.
9.

Verzoeken om andere gegevens dan persoonsgegevens (data)

Op verzoeken om gegevens die geen persoonsgegevens zijn is de AVG niet van toepassing. Dit
betekent niet dat deze gegevens zonder meer verstrekt worden.
Aantallen
Verzoeken om aantallen specialisten, profielartsen, aiossen, verhouding man/vrouw,
leeftijdscategorieën, regio’s etc. zijn geen persoonsgegevens en kunnen worden verstrekt, tenzij het om
aantallen gaat < vijf . Deze geringe aantallen zouden tot de betreffende perso(o)n(en) herleidbaar
kunnen zijn en daarmee persoonsgegevens worden.
In de situatie dat aantallen in combinatie met andere gegevens worden opgevraagd, neemt de kans
op herleidbaarheid tot perso(o)nen toe. In dat geval wordt de minimale groepsgrootte verhoogd tot
10.
10.

Aanleiding herziening Visie 2016

Aanleiding voor de herziening van de in 2016 vastgestelde Visie was:
1.
De inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming;
2.
Vragen van derden om historische registerinformatie en
3.
De wijziging van de Wet BIG in 2019 die onder andere strekt tot modernisering van het tuchtrecht.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De AVG is in 2018 in alle lidstaten van de Europese Unie in werking getreden en is de opvolger van de
Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. In het herziene beleid gegevensverstrekking zijn
zowel de grondslag als de bewoordingen in lijn gebracht met de AVG.
Vragen om historische register informatie
De RGS ontvangt met regelmaat verzoeken van derden om informatie over de registratie van een arts
(aios), profielarts of specialist. Tot nu toe werden alleen vragen over de actuele inschrijving van een
geneeskundig specialist beantwoord met ‘ja’ of ‘nee’. De actuele inschrijving is namelijk het ‘openbare
gegeven dat aan een ieder die daarom vraagt, wordt verstrekt. De enige uitzondering die hierop werd
gemaakt was de verstrekking van registerinformatie aan bijvoorbeeld de Inspecteur van de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of de Officier van Justitie (OM). Beide functionarissen hebben namelijk
een op de wet gebaseerde toezichthoudende taak.
In het herziene beleid gegevensverstrekking komt de RGS tegemoet aan het verzoek om historische
registerinformatie in die zin dat de RGS informatie over de inschrijving verstrekt uit de specialistenprofielartsen- en erkenningenregisters over een periode van 10 jaar voorafgaand aan het verzoek tot
het verstrekken van gegevens.
Wijziging Wet BIG
De wijziging van de Wet BIG in 2019 heeft gevolgen voor door de tuchtrechter op te leggen
(beroepsbeperkende) maatregelen en het openbaar maken daarvan. Het beleid dat de RGS hanteert
bij het openbaar maken van een doorhaling of schorsing is gebaseerd op de ‘Regeling specialismen en
profielen geneeskunst KNMG’. Dit betekent met het aanpassen van de Regeling de RGS haar beleid
met betrekking tot het openbaar maken van een doorhaling of schorsing uit kan voeren.
11.

Reikwijdte beleid gegevensverstrekking

Dit beleid betreft niet:
•
Het verstrekken van gegevens aan diegene die zelf in het register staat ingeschreven of van wie
de RGS op andere wijze gegevens heeft vastgelegd (bijvoorbeeld in visitatierapporten). Van de
eigen gegevens kan een betrokkene op verzoek zonder meer kennis nemen.
•
Het gebruik dat de RGS zelf van de gegevens uit de registers en andere bronnen maakt,
bijvoorbeeld voor de verbetering van interne processen. Hierbij is geen sprake van verstrekking van
gegevens.
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•

12.

Gegevens waarom wordt verzocht met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Een Wob verzoek heeft betrekking op een bestuurlijke aangelegenheid. De Wob ziet op
openbaarmaking van overheidsinformatie aan een ieder. Wanneer de RGS een dergelijk verzoek
ontvangt, en het verzoek is ontvankelijk wordt per onderdeel van een document beoordeeld of
de informatie voor openbaarmaking in aanmerking komt. Het is niet mogelijk dat op grond van de
Wob persoonsgegevens openbaar worden gemaakt, terwijl de AVG dat verbiedt.
Slotbepaling

De RGS draagt het bureau op tot een adequate implementatie van dit beleid te komen en verzoekt
het bureau tevens (de effecten van) dit beleid over twee jaar te evalueren.
Intrekking Visie gegevensverstrekking
Het document Visie gegevensverstrekking, zoals de RGS heeft vastgesteld op 24 juni 2016, wordt per 1
oktober 2020 ingetrokken.
Inwerkingtreding hernieuwd beleid
Het hernieuwde beleid treedt in werking op 1 oktober 2020. In Medisch Contact wordt hiervan
mededeling gedaan. Op de website van de KNMG wordt dit beleid gepubliceerd.
Citeertitel
Het hernieuwde beleid gegevensverstrekking wordt aangehaald als: Beleid Gegevensverstrekking RGS
De RGS heeft dit beleid vastgesteld in haar vergadering van 26 juni 2020.
J.H. Blaauw, voorzitter RGS
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