[Naam van instelling]
T.a.v. Raad van Bestuur en Medische Staf
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]

Utrecht, 12 juli 2019
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Mercatorlaan 1200
Postbus 20051 3502 LB Utrecht

Bijlagen 2
Onderwerp
informatie over wijziging tarieven RGS per 1 januari 2020

Geachte Raad van Bestuur en Medische Staf,

Hierbij informeer ik u over een wijziging van alle tarieven van de Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten (RGS) van de KNMG per 1 januari 2020.
De KNMG heeft voor alle diensten van de RGS het project ‘Herijking tarieven RGS’ uitgevoerd om tot
kostendekkende tarieven op basis van de actuele kosten te komen. Voor cluster 2 (medisch specialisten)
dalen de tarieven voor de opleidingsregistratie, eerste registratie en herregistratie, en stijgen de tarieven
voor de ‘erkenning van geneeskundige vervolgopleidingen’ en ‘registratie van buitenlands
gediplomeerden’. Per saldo leiden de nieuwe tarieven van de RGS tot een kleine tariefsverlaging voor
cluster 2 (medisch specialisten). Zie bijlage 1 voor een toelichting.
In het herijkingsonderzoek is vastgesteld dat de huidige erkenningstarieven voor opleidingen niet
kostendekkend zijn. In de afgelopen jaren heeft de RGS deze onderdekking gefinancierd uit de
overdekking van inkomsten uit de ‘opleidingsregistratie van aios’ en ‘eerste registratie en herregistratie van
medisch specialisten’. De stijging van de erkenningstarieven per 1 januari 2020 staat los van de
modernisering van het kwaliteitstoezicht op de opleidingen: introductie van evaluatiegesprekken,
instellingsvisitaties en regionale visitaties. Met de brancheorganisaties van zorginstellingen heeft de KNMG
namelijk afgesproken dat het nieuwe kwaliteitstoezicht op de opleidingen niet zal leiden tot een
kostenstijging. Vanwege de nieuwe toezichtvormen vervangt de KNMG wel het ‘vijfjaarlijkse visitatietarief
per opleiding’ door een ‘jaarlijks abonnementstarief per opleiding’. In bijlage 2 worden de nieuwe
erkenningstarieven toegelicht voor uw instelling.
De bedragen in de bijlagen bij deze brief zijn exclusief btw, en exclusief de tijdelijke tariefopslag van 15%
i.v.m. een naheffingsaanslag van btw. Deze tariefopslag is in 2020 nog van toepassing en vervalt per 1
januari 2021.
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De KNMG heeft overlegd met de brancheorganisaties (NFU, NVZ, GGZ Nederland en Revalidatie
Nederland) en zij kunnen zich vinden in de berekeningssystematiek op basis waarvan de KNMG de nieuwe
tarieven van de RGS heeft bepaald.
Wij vertrouwen erop u met deze brief, inclusief de twee bijlagen, goed te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,
dr. Michiel Wesseling,
directeur Opleiding & Registratie KNMG
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Bijlage 1: toelichting op nieuwe tarieven van RGS
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Begripsomschrijvingen

De RGS kent vijf hoofdprocessen:
1. Erkenning van opleidingen;
2. Opleidingsregistratie (registratie van aios);
3. Eerste registratie (als geneeskundig specialist of profielarts);
4. Herregistratie (als geneeskundig specialist of profielarts);
5. Registratie van buitenlands gediplomeerden (als geneeskundig specialist of profielarts).
De RGS kent drie artsenclusters:
1. Huisartsen, specialisten ouderen geneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten,
verslavingsartsen, artsen internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde, cosmetisch
artsen;
2. Medisch specialisten, SEH-artsen, ziekenhuisartsen;
3. Sociaal geneeskundigen en acht sociaal geneeskundige profielen.

2.

Uitgangspunten voor nieuwe berekeningssystematiek

−
−
−
−

Ieder hoofdproces heeft kostendekkende tarieven (geen kruissubsidie tussen hoofdprocessen).
Ieder artsencluster heeft kostendekkende tarieven (geen kruissubsidie tussen artsenclusters).
Ieder artsencluster heeft per hoofdproces dezelfde berekeningssystematiek.
Het nieuwe tarief wordt bepaald door de totale kosten van ieder hoofdproces te delen door het
totaal aantal aanvragen van dat hoofdproces.
Het hoofdproces ‘registratie buitenlands gediplomeerden’ heeft drie tarieven:
o tarief voor erkenning van het buitenlands diploma;
o tarief voor een beoordelingsstage of individueel scholingsplan (= tarief voor
opleidingsregistratie);
o tarief voor eerste registratie (= tarief voor eerste registratie).
Voor het hoofdproces ‘erkenning van opleidingen’ wordt overgestapt van een vijfjaarlijks visitatietarief
naar een jaarlijks abonnementstarief.
Het jaarlijkse abonnementstarief per erkende opleiding is opgebouwd uit een vaste component
(dekkend voor 90% van de kosten) en een variabele component (dekkend voor 10% van de kosten).
De variabele component wordt bepaald door het aantal fte aios.
De peildatum van het aantal fte aios is jaarlijks 1 maart.

−

−
−

−
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3.

Financiële consequenties op clusterniveau

Nieuwe registratietarieven
Registraties

Gemiddelde
kosten per
jaar

Gemiddeld
aantal
aanvragen
per jaar

Eerste registratie clusters 1, 2 en 3

€ 355.000

2.443

Erkenning buitenlands diploma
clusters 1, 2 en 3

€ 251.000

Herregistratie clusters 1, 2 en 3
Opleidingsregistratie cluster 1
Opleidingsregistratie clusters 2 en 3
Totaal

Nieuw
tarief

Huidig
tarief

Verschil in
tarief per
aanvraag

%

€ 145

€ 375

- € 230

-61%

157

€ 1.599

n.v.t.

+ € 1.599

n.v.t.

€ 2.245.000

8.185

€ 274

€ 325

- € 51

-16%

€ 318.000

900

€ 353

€ 365

- € 12

-3%

€ 845.000

1.509

€ 560

€ 645

- € 85

-13%

€ 4.013.000

13.194

Nieuwe erkenningstarieven voor opleidingen
Erkenningen
clusters

Gemiddelde
kosten per
jaar

Aantal
opleidingen

Gemiddeld
nieuw
tarief per
opleiding
per jaar

Gemiddeld
huidig
tarief per
opleiding
per jaar

Cluster 1 – huisarts

€ 373.000

2.684

€ 139

€ 151

- € 12

- 8%

Cluster 1 -overig

€ 188.000

203

€ 926

€ 641

+ € 285

+ 44%

Cluster 2

€ 2.263.000

888

€ 2.549

€ 1.874

+ € 675

+ 36%

Cluster 3

€ 233.000

177

€ 1.318

€ 385

+ € 933

+ 242%

€ 3.057.000

3.952

4.

Gemiddeld
verschil
per
opleiding
per jaar

Gemiddeld
percentage

Per saldo tariefsverlaging voor cluster 2 (medisch specialisten)

Per saldo tariefsverlaging voor cluster 2 (medisch specialisten)
−

−
−

Voor cluster 2 (medisch specialisten) komt er per 1 januari 2020 een tariefsverlaging voor de
opleidingsregistratie, eerste registratie en herregistratie van in totaal € 671.000:
o opleidingsregistratie (- € 108.000);
o eerste registratie (- € 326.000);
o herregistratie (- € 237.000).
Voor cluster 2 (medisch specialisten) komt er per 1 januari 2020 een tariefsverhoging voor de erkenning
van opleidingen van in totaal: € 599.000.
Per saldo leidt de herijking van de tarieven voor cluster 2 (medisch specialisten) tot een tariefsverlaging
van in totaal € 72.000.
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Bijlage 2: toelichting op nieuwe erkenningstarieven
Huidige erkenningstarief voor uw instelling
In de huidige situatie factureert de RGS per opleiding eenmaal per vijf jaar een visitatietarief. Als we voor
uw instelling deze facturen over een periode van vijf jaar (2013 t/m 2017) bij elkaar optellen en daarna
delen door vijf, komt dit voor uw instelling neer op een gefactureerd bedrag van gemiddeld
€ HUIDIG per jaar.
Nieuwe erkenningstarief voor uw instelling
Voor de jaren 2020 t/m 2022 zal de RGS aan uw instelling jaarlijks circa € NIEUW factureren voor de
erkenning van opleidingen:
− jaarlijks € 2.294 per opleiding;
− jaarlijks € 42 per fte aios.
Het precieze te facturen bedrag wordt bepaald door het aantal opleidingen en fte aios in uw instelling
met als peildatum 1 maart van het betreffende jaar.
De RGS verwacht geen kostenstijgingen voor opleidingserkenningen over de jaren 2020 t/m 2022.
Huidige wijze van factureren
In de huidige situatie factureert de RGS per opleiding eenmaal per vijf jaar een visitatietarief voor
erkenning van een opleiding. Omdat deze erkenningen verspreid over de jaren en maanden expireren,
ontvangt uw instelling hiervoor verspreid over de jaren en maanden facturen van de RGS. In november
2019 zal de RGS voor de laatste maal facturen versturen met de huidige tarieven.
Nieuwe wijze van factureren
De RGS verstuurt éénmaal per jaar in maart een verzamelfactuur aan de instelling voor alle
opleidingserkenningen. Per opleiding worden de erkenningskosten op deze factuur gespecificeerd.
Overgangsregeling (restitutieregeling)
Uit de erkenningstarieven worden de volgende kosten gefinancierd:
a) kosten van de medisch wetenschappelijke vereniging i.v.m. de visitatie (voorbereiding, uitvoering
en rapportage);
b) kosten van de RGS i.v.m. de visitatie (organisatie, administratie, besluitvorming);
c) overige kosten van de RGS gedurende de hele looptijd van de erkenning (tussentijdse
rapportages, tussentijdse visitaties, informatieverzoeken, enz.).
Voor wat betreft de hierboven onder punt c) genoemde overige kosten, zal de RGS de gefactureerde
tarieven naar rato van ‘de resterende looptijd van de erkenning vanaf 1 januari 2020’ restitueren voor:
− alle lopende erkenningen per 1 januari 2020;
− alle lopende aanvragen per 1 januari 2020, waarvoor reeds een visitatie ingepland staat of heeft
plaatsgevonden.
Tarieven die zijn gefactureerd voor erkenningen, waarvan per 1 januari 2020 nog geen visitatie ingepland
staat of heeft plaatsgevonden, worden volledig gerestitueerd.
In het najaar van 2019 zullen wij u op transparante wijze (restitutietabel op basis van expiratiedata van
erkenningen) informeren over de precieze omvang van de in 2020 terug te ontvangen bedragen. De RGS
houdt de mogelijkheid open om de terug te ontvangen bedragen per erkenning te verrekenen met het
jaarlijkse abonnementstarief dat in maart 2020 wordt gefactureerd.
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