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Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1 Toepassing op profielartsen
Beleidsregel bij het Besluit buitenslands gediplomeerde profielartsen
De Beleidsregels buitenslands gediplomeerden zijn van overeenkomstige toepassing op
buitenslands gediplomeerde profielartsen. De termen specialisme, specialist,
specialistenopleiding en specialistenregister in de Beleidsregels buitenslands gediplomeerden
omvatten in dit kader tevens de termen profiel, profielarts, profielartsenopleiding en
profielartsenregister.
Artikel 2 Gelijktijdige behandeling aanvragen tot erkenning en registratie
Beleidsregel bij artikelen B.2., B.3. en B.8 van het Besluit buitenslands gediplomeerden
De RGS neemt de aanvragen tot erkenning en registratie gelijktijdig in behandeling. Dat
betekent dat de RGS bij de ontvangstbevestiging van de aanvraag tot erkenning tevens de
documenten opvraagt die vereist zijn voor de aanvraag tot registratie.

Hoofdstuk 2. Aanvraag erkenning beroepskwalificatie
Artikel 3 Automatische erkenning
Beleidsregel bij artikel B.2. van het Besluit buitenslands gediplomeerden
In het geval de aanvraag valt onder automatische erkenning, kan de RGS, naast een bewijs van
het voltooid hebben van een opleiding tot het betreffende specialisme, bij de arts tenminste de
volgende documenten opvragen:
a.

Conformiteitsverklaring;

b.

Verklaring omtrent verworven rechten.

Artikel 4 Erkenning op basis van algemeen stelsel en diploma uit derde land
Beleidsregel bij artikel B.3. van het Besluit buitenslands gediplomeerden

1.

In het geval de aanvraag valt onder het algemeen stelsel of het betreft een diploma of een
arts uit een derde land, kan de RGS, naast een bewijs van het voltooid hebben van een
opleiding tot het betreffende specialisme en een opleidingscurriculum, bij de arts tenminste
de volgende documenten opvragen:
a.

2.

Overzicht waarin wordt weergegeven hoe de arts zijn opleiding tot specialist heeft
gevolgd met inachtneming van de in het land van herkomst geldende opleidingseisen;

b.

Bewijs van na het afronden van de specialistenopleiding opgedane werkervaring;

c.

Overzicht van de door de arts gevolgde deskundigheidsbevordering;

d.

Curriculum Vitae.

Bij de beoordeling of de door de arts gevolgde specialistenopleiding inhoudelijk
gelijkwaardig is aan de Nederlandse opleiding in het desbetreffende specialisme baseert de
RGS zich op het specifieke besluit en het geldende landelijke opleidingsplan voor het
betreffende specialisme of het Handboek Modernisering Medische Vervolgopleidingen
Sociale Geneeskunde. De RGS gaat na of de opleidingsonderdelen die tijdens de
Nederlandse opleiding aan bod komen tevens aan bod kwamen tijdens de door de arts
gevolgde opleiding. Ook beoordeelt de RGS of de opleidingsonderdelen naar aard, inhoud
en duur overeenstemmen.
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3.

Onder opgedane beroepservaring, zoals bedoeld in artikel B.3. vierde lid van het Besluit
buitenslands gediplomeerden, verstaat de RGS tevens werkzaamheden die niet als
geregistreerd specialist zijn verricht, met dien verstande dat de RGS deze anders kan
waarderen dan werkzaamheden die als geregistreerd specialist zijn verricht.

4. Indien de RGS oordeelt dat de arts in aanmerking komt voor het volgen van een
aanpassingsstage adviseert zij de arts in haar besluit over de inhoud en duur van de te volgen
aanpassingsstage.

Hoofdstuk 3. Aanpassingsstage
Artikel 5 Aanpassingsstage
Beleidsregel bij artikelen B.5.tot en met B.7. van het Besluit buitenslands gediplomeerden
1. Onder begeleiding van een opleider, zoals bedoeld in artikel B.5. derde lid van het Besluit
buitenslands gediplomeerden, verstaat de RGS tevens begeleiding door alle leden van de
opleidingsgroep. Onder supervisie van een opleidingsinstituut verstaat de RGS tevens
supervisie van praktijkopleiders. De eindverantwoordelijkheid voor de begeleiding c.q.
supervisie bij de aanpassingsstage ligt bij de opleider c.q. het opleidingsinstituut.
2. De arts is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats. Op verzoek van de arts
verstrekt de RGS een lijst van voor het betreffende specialisme erkende opleidingsinrichtingen
of opleidingsinstituten.
3. De arts die beschikt over een geclausuleerde inschrijving in het BIG-register kan ook starten
met een aanpassingsstage. De RGS beoordeelt per geval of dit tot de mogelijkheden
behoort.
4. Bij het bepalen van de inhoud en duur van de aanpassingsstage dient de opleider c.q. het
opleidingsinstituut rekening te houden met het advies van de RGS zoals bedoeld in artikel 4
vierde lid van deze Beleidsregels.
5. De opleider c.q. het opleidingsinstituut moet een verkorting, verlenging of voortijdige
beëindiging van de aanpassingsstage motiveren en de RGS daarover direct schriftelijk
informeren. De opleider c.q. het opleidingsinstituut kan de aanpassingsstage bijvoorbeeld
voortijdig beëindigen indien er een gevaar is voor de patiëntenzorg of wanneer de arts
aantoonbaar onvoldoende leerbaar is.

Hoofdstuk 4. Aanvraag registratie
Artikel 6 Werkzaamheden en deskundigheidsbevordering
Beleidsregel bij artikel B.8. eerste lid onder e. en tweede lid van het Besluit buitenslands
gediplomeerden
1. In het geval de RGS de aanvraag tot registratie binnen drie maanden na de afgifte van de
opleidingstitel van de arts ontvangt, beoordeelt de RGS niet of de arts heeft voldaan aan de
eis met betrekking tot werkzaamheden.
2. De RGS betrekt in de beoordeling alle door de arts verrichte werkzaamheden, met dien
verstande dat de RGS werkzaamheden die niet als geregistreerd specialist zijn verricht anders
kan waarderen dan werkzaamheden die als geregistreerd specialist zijn verricht.
3. Voor wat betreft de deskundigheidsbevorderende activiteiten beoordeelt de RGS of de arts
in de vijf jaar voorafgaande aan de ontvangst van de aanvraag per jaar heeft deelgenomen
aan activiteiten met een omvang van ten minste 40 uur of het equivalent daarvan in punten.
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4. De RGS houdt rekening met een zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken. Dat
betekent dat het vereiste aantal uren deskundigheidsbevordering naar rato wordt
verminderd en de arts voor de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt
vrijgesteld van de eis met betrekking tot de werkzaamheden.
Artikel 7 Registratie na voltooiing aanpassingsstage
Beleidsregel bij artikel B.8. van het Besluit buitenslands gediplomeerden
In het geval een arts met goed gevolg een aanpassingsstage heeft voltooid schrijft de RGS de
arts in het specialistenregister in zonder te beoordelen of deze heeft voldaan aan de eisen met
betrekking tot werkzaamheden en deskundigheidsbevordering. De ingangsdatum van de
registratie is de dag volgend op de dag waarop de aanpassingsstage met succes is voltooid als
dan tevens aan alle overige eisen voor inschrijving is voldaan.

Slotbepalingen
Artikel 8 Slotbepalingen
1. Dit besluit wordt aangehaald als Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS.

2. De bekendmaking van dit besluit tot vaststelling van de Beleidsregels buitenslands
gediplomeerden RGS van 22 januari 2016 geschiedt door kennisgeving van de zakelijke
inhoud ervan in Medisch Contact.

3. De kennisgeving bevat tenminste de titel van het besluit, de datum van inwerkingtreding van
het besluit en informatie over het verkrijgen van de integrale tekst van het besluit.

4. De tekst van dit besluit wordt op internet geplaatst onder www.knmg.nl onder Opleiding en
Registratie.

5. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt in Medisch
Contact en werkt terug tot en met 18 januari 2016.

Utrecht, 22 januari 2016
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten,
Voor deze,

dr. J.N. Schreuder, voorzitter RGS
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Toelichting Beleidsregels buitenslands gediplomeerden

Artikel 4
Derde lid: Het kan zijn dat artsen in Nederland bijvoorbeeld onder supervisie werkzaamheden
hebben verricht op het gebied van het specialisme waarvoor zij erkenning aanvragen. Deze
werkzaamheden hebben zij dan feitelijk niet als geregistreerd specialist verricht. Dit staat er niet
aan in de weg dat deze werkzaamheden relevant kunnen zijn voor de beroepskennis van de arts
die erkenning van zijn beroepskwalificatie aanvraagt. In lijn met de jurisprudentie van het Hof van
Justitie van de Europese Unie1 beoordeelt de RGS op grond van de feitelijk verrichte
werkzaamheden, de kennis die is verworven en de onafhankelijkheid die de arts werd
toevertrouwd hoeveel gewicht aan de werkzaamheden moet worden toegekend.
Artikel 5
Derde lid: Van een geclausuleerde inschrijving kan sprake zijn als de Minister van VWS heeft
vastgesteld dat er sprake is van een nagenoeg gelijkwaardige artsenopleiding en de aanvrager
om die reden onder voorwaarden wordt ingeschreven in het BIG-register. Aan de voorwaarden
dient men binnen bepaalde tijd te voldoen. In dat geval wordt de geclausuleerde inschrijving
omgezet in een ongeclausuleerde inschrijving. De aanvrager kan terwijl hij in het kader van de
aanvraag tot erkenning van zijn beroepskwalificaties als specialist een aanpassingsstage volgt
voldoen aan de voorwaarden die de Minister van VWS heeft gesteld aan zijn BIG-registratie als
arts.
Artikel 6
Eerste lid: Met deze bepaling volgt de RGS de regelgeving zoals die geldt voor in Nederland
opgeleide specialisten, met dien verstande dat het gevolg van het binnen drie maanden na
afronding van de opleiding indienen van de aanvraag tot registratie verschilt. In het geval van
een in Nederland opgeleide specialist heeft het binnen drie maanden indienen van de
aanvraag geen gevolg voor de duur van zijn inschrijving2. In het geval een arts die in het
buitenland een opleiding tot specialist heeft afgerond heeft dit tot gevolg dat de arts niet aan
eis met betrekking tot werkzaamheden hoeft te voldoen. Door deze bepaling wordt voorkomen
dat het voor de artsen die zich (vrijwel) meteen na het afronden van hun buitenlandse
specialistenopleiding willen vestigen in Nederland, feitelijk onmogelijk wordt om in aanmerking te
komen voor registratie, omdat zij in het korte tijdsbestek tussen de afronding van hun opleiding en
het indienen van hun aanvraag tot registratie niet werkzaam zijn geweest.
Tweede lid: Zie toelichting bij artikel 4, derde lid. Ook bij de beoordeling van de registratie-eis met
betrekking tot werkzaamheden kunnen in Nederland verrichte werkzaamheden relevant zijn.
Artikel 9
Een arts die met goed gevolg een aanpassingsstage heeft voltooid, is in staat bevonden zijn
specialisme in Nederland zelfstandig en naar behoren uit te oefenen. Om deze reden laat de
RGS in het kader van de aanvraag tot registratie een beoordeling van de arts op de vereisten
van deskundigheidsbevordering en werkzaamheden achterwege.

1
2

EHvJ 23 december 2010, C422/09 ‘Vandorou v Thriskevmaton’
Artikel D.2. derde lid van de Kaderbesluiten CCMS, CHVG en CSG
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