Reglement voor gebruik van het dienstmerk verslavingsarts KNMG

Specialismen en profielen
Van oudsher houdt de KNMG registers bij van artsen die zich in een bepaald
deelgebied van de geneeskunst hebben gespecialiseerd. Met de inwerkingtreding van
de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is aan de
inschrijving in deze specialistenregisters een publiekrechtelijk gevolg verbonden in de
vorm van exclusiviteit voor het gebruik van de specialistentitel (titelbescherming). In
de artikelen 14 tot en met 17 Wet BIG is de specialistenregeling opgenomen. Op
grond van die regeling heeft de KNMG, als representatieve vereniging van
beroepsbeoefenaren (artsen), meerdere organen in het leven geroepen: het College
Geneeskundige Specialismen (CGS) en de Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten (RGS). Het college heeft (onder andere) tot taak regels te stellen aan de
inschrijving in een specialistenregister. De RGS voert deze regels uit en kan kort
gezegd artsen al dan niet inschrijven in een van de registers. Daarnaast is dit orgaan
belast met het toezicht op de naleving van de regels.
Het Federatiebestuur van de KNMG heeft besloten dat een regeling getroffen moet
worden voor medische beroepen en opleidingen die niet erkend zijn als specialisme en
daar ook (nog) niet voor in aanmerking komen. Dit zijn de zogenaamde
profielregistraties. De KNMG is overgegaan tot deze registraties omdat zij geen zicht
had op de kwaliteit van nieuwe vervolgopleidingen – zoals bijvoorbeeld de opleiding
spoedeisende hulpgeneeskunde – maar ook niet op bestaande functiegerichte
vervolgopleidingen (zoals de opleiding tot jeugdarts). Deze opleidingen leiden (nog)
niet op tot een erkend specialisme. Gezien het belang dat de KNMG hecht aan goede
en verantwoorde zorgverlening is dit een ongewenste situatie en moest een beleid
worden ontwikkeld waarmee deze vraagstukken soepel opgevangen kunnen worden.
Dit heeft zijn neerslag gevonden in het ontstaan van de profielen. Een profiel is in de
definitie van de KNMG
een deelgebied van de geneeskunde, een verdieping betreffende van het
deskundigheidsniveau van de arts (nog) niet leidende tot het
deskundigheidsniveau van een specialisme, dat door het College als profiel is
aangewezen.
Gelijk de wijze waarop dat voor specialismen geregeld is, stelt het CGS regels ten
aanzien van de inschrijving in een profielregister. De RGS voert de regels uit en zorgt
voor de daadwerkelijke inschrijving van artsen in een profielregister.
Wettelijke titelbescherming versus bescherming dienstmerk
Anders dan bij registratie in een specialistenregister leidt een registratie in een
profielregister niet tot het wettelijke recht een beschermde titel te voeren. De titel
verbonden aan een inschrijving in een profielregister is derhalve niet wettelijk
beschermd. Door de introductie van een dienstmerk kan de titel verbonden aan de
inschrijving in een profielregister worden beschermd. Op die manier wordt
bewerkstelligd dat alleen artsen die in het register staan ingeschreven rechtmatig de
daarbij behorende titel kunnen voeren.

Dit reglement vormt een invulling van de eis uit artikel 2.37 eerste lid Benelux
Merkenwet dat bij een collectief merk een reglement op het gebruik en het toezicht
moet worden aangeleverd waarin de gemeenschappelijke kenmerken van de waren of
diensten worden vermeld en tot waarborg waarvan het merk bestemd is. Het moet
eveneens bepalen op welke wijze een deugdelijk en doeltreffend toezicht op deze
kenmerken wordt gehouden, met de bijbehorende passende sancties.
Reglement
Artikel 1
1. De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
(KNMG) is bevoegd het recht tot gebruik van het dienstmerk verslavingsarts
KNMG met inachtneming van de bepalingen van dit reglement aan artsen toe te
kennen die voldoen aan de in artikel 2 genoemde voorwaarden. Deze bevoegdheid
wordt namens de KNMG uitgevoerd door de RGS.
2. Het in het eerste lid bedoelde gebruiksrecht is strikt persoonlijk en is op geen
enkele wijze overdraagbaar dan wel aan derden in licentie te geven.
Artikel 2
Het recht gebruik te maken van het dienstmerk verslavingsarts KNMG wordt
toegekend aan degene die in het KNMG profielregister verslavingsarts staat
ingeschreven. Inschrijving in dat profielregister is mogelijk indien daartoe een
verzoek aan de registratiecommissie wordt gedaan en aan de voorwaarden, gesteld
door het college, is voldaan.
Gebruik van recht
Artikel 3
Het gebruik van het dienstmerk verslavingsarts KNMG is slechts toegestaan als
toevoeging achter de naam op briefpapier, recept-papier, nota's, advertenties,
(wetenschappelijke) publicaties, audiovisuele middelen en andere middelen om zich
publiekelijk of in wetenschappelijke kring bekend te maken, een en ander conform de
bepalingen van het college ter zake.

Toezicht op dienstmerk en misbruik door gerechtigde
Artikel 4
1. De registratiecommissie houdt toezicht op het gebruik van het dienstmerk
verslavingsarts KNMG.
2. Indien blijkt dat een daartoe gerechtigde het dienstmerk verslavingsarts KNMG
op een andere wijze gebruikt dan in dit reglement is bepaald, is de
registratiecommissie gerechtigd een of meer van de volgende maatregelen op te
leggen:
a. een waarschuwing gepaard met een aanwijzing welke maatregel door de
betreffende arts genomen moeten worden om aan de vereisten van dit
reglement te voldoen;
b. opleggen van een boete met een maximum van € 2.500,00 voor iedere
overtreding;
c. doorhaling in het betreffende profielregister

3. Alvorens over te gaan tot het opleggen van een in het tweede lid genoemde
maatregel stelt de registratiecommissie de betreffende arts in de gelegenheid
verweer te voeren tegen de beweerde overtreding. De beginselen van hoor en
wederhoor worden daarbij in achtgenomen. De beslissing van de
registratiecommissie wordt binnen redelijke termijn genomen en is met redenen
omkleed. Tegen een uitspraak van de registratiecommissie kan beroep worden
aangetekend bij het Federatiebestuur van de KNMG.
Melden van inbreuk op dienstmerk; optreden in rechte tegen inbreuk
Artikel 5
1. Degenen die gerechtigd zijn het dienstmerk verslavingsarts KNMG te voeren,
worden geacht iedere inbreuk op dit dienstmerk die hun ter kennis komt mee te
delen aan de registratiecommissie.
2. De registratiecommissie beslist over het optreden in rechte tegen de door haar ter
kennis gekomen inbreuken op het dienstmerk.
Eindigen recht op gebruik
Artikel 6
1. Het recht gebruik te maken van het dienstmerk verslavingsarts KNMG eindigt,
onverminderd het bepaalde in de Benelux Merkenwet, indien:
a. geen gevolg wordt geven aan een in artikel 4 tweede lid onder a gegeven
aanwijzing;
b. ook na sommatie de boete als bepaald in artikel 4 tweede lid onder b niet
wordt voldaan;
c. de inschrijving in een profielregister is doorgehaald.
2. Degene van wie het recht op het gebruik van het dienstmerk verslavingsarts
KNMG ingevolge het eerste lid eindigt, heeft geen recht op vergoeding van
eventuele schade die daardoor geleden wordt.
Vaststelling reglement, inwerkingtreding, wijziging en citeertitel
Artikel 7
1. Dit reglement is op 7 februari 2013 vastgesteld door het Federatiebestuur van de
KNMG.
2. Wijzigingen in dit reglement worden door het Federatiebestuur KNMG
vastgesteld.
3. Dit Reglement wordt aangehaald als ‘Reglement gebruik en toezicht van het
dienstmerk verslavingsarts KNMG’.

