Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE

Besluit van 6 februari 2009 strekkende tot vaststelling van de beleidsregel die de
MSRC bij de beoordeling van aanvragen van buitenlandse diplomahouders tot
inschrijving in een register van medisch specialisten in acht neemt

(BELEIDSREGEL GELIJKWAARDIGHEID DERDE LAND DIPLOMA)

De Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij
tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), in vergadering bijeen op 6 februari 2009;

Gelet op
-

-

de artikelen 1:3 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht;
artikel 14, tweede lid, onder e. van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg;
artikelen 24 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst;
het Kaderbesluit CCMS en de zgn. specifieke besluiten CCMS

BESLUIT

Tot vaststelling van de volgende beleidsregel:

==Beleidsregel gelijkwaardigheid derde land diploma versie 2 februari 2009/in werking getreden op 15 februari 2009
=

N=

=

Artikel 1 Gelijkwaardigheid derdeland diploma

Indien een in het buitenland afgeronde specialistische vervolgopleiding en evt. beroepservaring zijn
opgedaan vóór het behalen van een Nederlands artsdiploma1, is die opleiding gevolgd en is
ervaring opgedaan vanaf een - door de Minister van VWS in het kader van de waardering van het
buitenlandse artsopleiding geconstateerd - niet aan de Nederlandse artsopleiding gelijkwaardig niveau.
De voordien afgeronde vervolgopleiding komt in dat geval niet voor beoordeling van gelijkwaardigheid
met een Nederlandse specialistenopleiding in aanmerking. Evt. beroepservaring kan niet als compensatie
dienen, zodat dergelijke aanvragen tot registratie niet kunnen worden ingewilligd.
=

Artikel 2 Bekendmaking

1. De bekendmaking van deze beleidsregels geschiedt door kennisgeving van de zakelijke inhoud ervan in
Medisch Contact, het officiële orgaan van de KNMG.
2. De kennisgeving van de zakelijke inhoud in het officiële orgaan van de KNMG als bedoeld in het eerste
lid, bevat tenminste de titel van de beleidsregels, de datum van inwerkingtreding van de beleidsregels en
informatie over het verkrijgen van de integrale tekst van de beleidsregels.
3. De tekst van deze beleidsregels wordt op internet geplaatst onder www.knmg.nl onder Opleiding &
registratie.
=
=
=
Artikel 3 Inwerkingtreding
1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 15 februari 2009.
2. Indien Medisch Contact - waarin de vaststelling van dit besluit, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt
geplaatst - wordt uitgegeven na 15 februari 2009, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na
de datum van uitgifte van Medisch Contact waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 15
februari 2009.
=
=
=

Artikel 4 Citeertitel
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregel gelijkwaardigheid derde land diploma.

Utrecht, 6 februari 2009
de Medisch Specialisten Registratie Commissie
Voor deze,

prof. dr. P.P.G. Hodiamont, voorzitter MSRC

dr. P.J. Breslau, secretaris MSRC

dr. P. Blok, secretaris MSRC
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==Beleidsregel gelijkwaardigheid derde land diploma versie 2 februari 2009/in werking getreden op 15 februari 2009
=
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TOELICHTING
Dit betreft de arts die oorspronkelijk in een derde land, dwz. een land niet behorend tot de Europese Unie,
IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland, een artsdiploma en een specialistenopleiding heeft
gevolgd en voltooid. Het artsdiploma is vervolgens door een land dat wel behoort tot de Europese Unie,
IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland als niet gelijkwaardig beoordeeld, waarna de arts in dat
land (een deel van) de artsopleiding opnieuw heeft gevolgd en voltooid. Op basis van het ‘EU’- diploma is
hij ingeschreven in het register van artsen in het betreffende land.
Als deze arts de MSRC verzoekt om inschrijving in het register van zijn specialisme, wijst de MSRC dit
verzoek af. De specialistenopleiding is immers gevolgd en voltooid vóór het behalen van het ‘EU’artsdiploma. Voor de toelating tot de opleiding tot (medisch) specialist vereist artikel 25 van Richtlijn
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties dat er een medische basisopleiding als
bedoeld in artikel 24 van de richtlijn aan vooraf is gegaan. Indien een lidstaat een artsdiploma dat behaald
is in derdeland als niet gelijkwaardig beoordeelt (in Nederland geeft de minister in dat geval geen
verklaring van vakbekwaamheid af), voldoet de betreffende medische basisopleiding niet aan de eisen van
artikel 24. De vervolgopleiding voldoet daarmee eveneens niet. De specialistenopleiding respectievelijk
beroepservaring die na het behalen van het artsexamen is gevolgd c.q. opgedaan kunnen alleen worden
gewogen in het licht van de beroepservaring als arts, niet in het licht van een registratieverzoek als
specialist. Deze arts kan dan ook alleen worden ingeschreven als specialist, als hij in Nederland (of een
ander land, behorend tot de EER of Zwitserland) een vervolgopleiding met goed gevolg afrondt.
Deze beleidsregel wordt door het CCMS in het Kaderbesluit CCMS in de loop van 2009 opgenomen.
Voor het CHVG en het CSG is met de inwerkingtreding van het Kaderbesluit CHVG resp. Kaderbesluit
CSG per 1 januari 2009 in deze regel voorzien.
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