Erkenning en
registratie
Een gids voor buitenslands
gediplomeerden
Team Buitenland RGS, 25 juli 2019

Inhoudsopgave
Inleiding.................................................................................................................................................................. 3
1

Erkenning ....................................................................................................................................................... 4
1.1
Richtlijn 2005/36/EG ........................................................................................................................... 4
1.2
Automatische erkenning .................................................................................................................. 5
1.3
Erkenning na inhoudelijke beoordeling .......................................................................................... 5
1.4
Specialismen en profielen ................................................................................................................ 5

2

Registratie ...................................................................................................................................................... 6
2.1
BIG-register ......................................................................................................................................... 6
2.2
Vaardigheid in de Nederlandse taal .............................................................................................. 6
2.3
Niet-schorsing..................................................................................................................................... 6
2.4
Werkzaamheid als specialist ............................................................................................................ 6
2.5
Bij- en nascholing ............................................................................................................................... 7

3

Niet voldoen erkenning of registratie ......................................................................................................... 8
3.1
Aanpassingsstage ............................................................................................................................. 8
3.2
Individueel scholingsprogramma .................................................................................................... 8
3.3
Kosten ................................................................................................................................................. 8

4

Dienstverrichting ........................................................................................................................................... 9
4.1
Tijdelijke en incidentele dienstverrichting ....................................................................................... 9

5

Aanvraag..................................................................................................................................................... 10
5.1
Hoe start u de procedure? ............................................................................................................. 10
5.2
Hoe start u de procedure als u al een BIG-registratie hebt? ...................................................... 10

Bijlage 1: Regelgeving ........................................................................................................................................ 11
Bijlage 2: Registers .............................................................................................................................................. 12

Erkenning en registratie

Inleiding
Met deze gids neemt de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) u mee door het
aanvraagproces voor erkenning en registratie als specialist op grond van een buiten Nederland
behaald diploma.
Een arts met een buitenlands specialistendiploma die zijn beroep in Nederland uit wil oefenen,
moet bij de RGS een aanvraag tot erkenning van zijn specialistendiploma en een aanvraag tot
registratie doen. Beide aanvragen van de arts worden door de RGS tegelijkertijd behandeld. De
arts kan beide aanvragen op één formulier indienen bij de RGS, die haar besluit op beide
aanvragen in één brief aan de arts bekendmaakt.
Richtlijn 2005/36/EG (verder: de Richtlijn) is van toepassing op aanvragen van onderdanen van
lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die een opleidingstitel
hebben behaald in een van deze landen. Het erkennen van een in het buitenland behaald
diploma kan volgens de Richtlijn zonder inhoudelijke toetsing (automatisch) of na inhoudelijke
beoordeling (algemeen stelsel). Indien de Richtlijn niet van toepassing is, vindt erkenning alleen
na inhoudelijke beoordeling op basis van Nederlandse regelgeving (nationaal recht) plaats.
Na erkenning van het diploma moet de aanvrager voldoen aan de in Nederland voor registratie
geldende eisen: inschrijving in het BIG-register voor artsen, vaardigheid in de Nederlandse taal,
bewijs van niet-schorsing, werkzaamheid als specialist en deelname aan
deskundigheidsbevordering.

Let op! Deze gids is een vereenvoudigde weergave van de door de RGS
gehanteerde procedures. Raadpleeg de regelgeving in Bijlage 1 voor volledige
informatie of neem contact op met Team Buitenland van de RGS via
buitenland@fed.knmg.nl of 088 – 440 4330.

3

Erkenning en registratie

1 Erkenning
1.1

Richtlijn 2005/36/EG

De erkenning van beroepskwalificaties binnen de landen die deel uitmaken van de Europese
Economische Ruimte (EER) en Zwitserland wordt geregeld door de Richtlijn.
De Richtlijn geldt voor de volgende landen:
België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Kroatië
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
IJsland
Zweden
Zwitserland
De Richtlijn is van toepassing als de buitenslands gediplomeerde de nationaliteit van een van de
bovengenoemde landen heeft en het diploma in een van deze landen is afgegeven.
In bijlage V bij de Richtlijn is per land vastgelegd welke documenten als opleidingstitel gelden.
Andere bewijzen van het gevolgd hebben van een opleiding komen niet voor erkenning in
aanmerking.
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1.2

Automatische erkenning

Bijlage V van de Richtlijn vermeldt alle gereglementeerde specialistenopleidingen die voldoen
aan de minimumeisen van de Richtlijn. Omdat deze specialistenopleidingen aan de Europese
minimumeisen voldoen, worden opleidingstitels die zijn behaald na het voltooien van een van
deze opleidingen door de bevoegde autoriteiten in de lidstaten erkend, zonder de gevolgde
opleiding inhoudelijk te beoordelen: automatische erkenning.
Om voor automatische erkenning in aanmerking te komen moet de opleidingstitel zijn vermeld in
bijlage V van de Richtlijn.

1.3

Erkenning na inhoudelijke beoordeling

Wanneer een opleidingstitel niet is vermeld in bijlage V van de Richtlijn, komt deze niet in
aanmerking voor zogeheten automatische erkenning op grond van de Richtlijn.
De RGS beoordeelt dan of de gevolgde opleiding naar aard, inhoud en duur gelijkwaardig is
aan een in Nederland gevolgde opleiding in het (meest aangrenzende) specialisme:
- Als de RGS oordeelt dat de gevolgde specialistenopleiding gelijkwaardig is aan de
Nederlandse opleiding, erkent zij de behaalde opleidingstitel.
- Wanneer de RGS de gevolgde opleiding niet gelijkwaardig acht, beoordeelt zij of de tekorten
gecompenseerd kunnen worden met een aanpassingsstage, zie 3.1.
- Indien de tekorten zo groot zijn dat zij niet kunnen worden gecompenseerd door het volgen
van een aanpassingsstage, wijst de RGS de aanvraag tot erkenning af.

1.4

Specialismen en profielen

In Nederland zijn 28 deelgebieden van de geneeskunde als specialisme erkend. Daarnaast zijn
twaalf deelgebieden van de geneeskunde aangewezen als profiel. Voor profielen is geen
automatische erkenning mogelijk, de RGS beoordeelt zoals in paragraaf 1.3 beschreven of de
gevolgde opleiding gelijkwaardig is aan de Nederlandse opleiding in het profiel. Neem contact
op als u wilt informeren naar de mogelijkheid van erkenning in een profiel op basis van uw
buitenlandse specialistendiploma.
In bijlage 2 vindt u een overzicht van alle specialismen en profielen waarvoor in Nederland
registers zijn ingesteld. Waar in dit document ‘specialist’ of ‘specialisme’ staat, kunt u ook ‘profiel’
of ‘profielarts’ lezen.
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2 Registratie
Voor registratie 1 is altijd inschrijving in het BIG-register voor artsen vereist. Afhankelijk van uw
situatie verlangt de RGS ook vaardigheid in de Nederlandse taal, bewijs van niet-schorsing,
werkzaamheid als specialist en deelname aan deskundigheidsbevordering.

2.1

BIG-register

Voor inschrijving in een register van specialisten is inschrijving in het BIG-register voor basisartsen
nodig. Een inschrijving onder voorwaarden (zogeheten geclausuleerde inschrijving) is niet
voldoende.
Indien u al in het BIG-register voor basisartsen bent ingeschreven moet u er rekening mee houden
dat u moet deelnemen aan een vijfjaarlijkse herregistratie voor het BIG register. Ga na of uw
inschrijving in het BIG-register voor artsen geldig is. Zodra u wordt ingeschreven in een
specialistenregister is herregistratie als basisarts in het BIG register op u niet van toepassing. Dit
geldt zolang u als specialist bent geregistreerd. Het indienen van een aanvraag tot erkenning en
registratie als specialist is niet voldoende voor vrijstelling van herregistratie in het BIG-register.
Als u wordt ingeschreven als profielarts is herregistratie als basisarts in het BIG-register wel op u
van toepassing.

2.2

Vaardigheid in de Nederlandse taal

2.3

Niet-schorsingsverklaring

Voor registratie in een specialistenregister met een buitenlands diploma is een bewijs van
vaardigheid in de Nederlandse taal vereist. Dit geldt ook als u de Nederlandse nationaliteit hebt.
Als bewijs dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst accepteert de RGS:
- een gewaarmerkte kopie van een diploma van een Nederlandstalige specialistenopleiding;
- een gewaarmerkte kopie van een diploma van een Nederlandstalige
geneeskundeopleiding;
- gewaarmerkte kopieën van Nederlandstalig basisonderwijs (lagere school) én voortgezet
onderwijs (middelbare school);
- een certificaat van een taaltoets op B2 niveau.
Indien taalvaardigheid in de procedure bij het BIG-register aan de orde is gekomen, kan de RGS
van deze eis afzien.

Een niet-schorsingsverklaring is een bewijsstuk dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit in
de landen waar u als specialist werkzaam bent geweest. Hieruit dient te blijken dat u het
specialisme zonder beperkingen mag uitoefenen en dat er geen sprake is van ernstige
beroepsfouten of strafrechtelijke inbreuken die de uitoefening van het specialisme tijdelijk of
permanent verbieden. Deze verklaring wordt ook wel Certificate of Good Standing of een
Certificate of Current Professional Status genoemd.
Een verklaring van niet-schorsing wordt niet gevraagd als u de opleiding tot specialist minder dan
drie maanden voor het indienen van een aanvraag bij de RGS hebt afgerond.

2.4

Werkzaamheid als specialist

U moet aantonen dat u uw specialisme regelmatig hebt uitgeoefend in de vijf jaar voorafgaand
aan het indienen van uw aanvraag (beoordelingsperiode).
Vereist is dat u gemiddeld ten minste zestien uur per week in het betreffende specialisme
werkzaam bent geweest. De RGS adviseert u om het ‘Format verklaring werkzaamheden’ te
gebruiken, u kunt deze modelverklaring vinden via https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratiecarriere/buitenlandse-artsen/erkenning-en-registratie.htm.
1

Zie artikel B.8 Besluit Buitenslands gediplomeerden
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Als u de opleiding tot specialist minder dan vijf jaar geleden hebt voltooid, wordt gekeken naar
uw werkzaamheid vanaf het afronden van de opleiding. Als u de opleiding meer dan vijf jaar
geleden hebt afgerond, dan beoordeelt de RGS uw werkzaamheden in de vijf jaar voorafgaand
aan uw aanvraag. Als u de opleiding minder dan drie maanden geleden hebt voltooid,
beoordeelt de RGS niet of u uw specialisme in voldoende mate heeft uitgeoefend.

2.5

Bij- en nascholing

Als u de opleiding tot specialist meer dan vijf jaar geleden hebt voltooid, dient u in de vijf jaar
voorafgaand aan de aanvraag tot registratie jaarlijks gemiddeld 40 uur bij- en nascholing op het
gebied van het specialisme te hebben gevolgd.
Deze bij- en nascholing hoeft niet in Nederland geaccrediteerd te zijn. Wel gaat de RGS na of er
sprake is van daadwerkelijke bij- en nascholing, gericht op het bevorderen van de competenties
van een specialist in het specialisme waarvoor registratie wordt verzocht.
De RGS verzoekt daarom een opgave van gevolgde bij- en nascholing met per
scholingsactiviteit duidelijke vermelding van het onderwerp, de aanbieder, de datum en plaats
van de scholingsactiviteit en hoeveel uren zijn gevolgd. U hoeft geen bewijsstukken over te
leggen, tenzij de RGS daarom vraagt.
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3 Niet voldoen erkenning of registratie
3.1

Aanpassingsstage

Wanneer de RGS de door u gevolgde opleiding niet gelijkwaardig aan de Nederlandse
opleiding acht, beoordeelt zij of de tekorten gecompenseerd kunnen worden met een
aanpassingsstage. De aanpassingsstage heeft een duur van minimaal drie maanden en
maximaal drie jaar en moet gevolgd worden bij een opleider en in een opleidingsinstelling die
door de RGS erkend zijn.
U moet zelf een opleider en een opleidingsinstelling zoeken 2; deze zijn te vinden op de website
van de KNMG. De stage kan pas starten als de RGS het door de opleider opgestelde
stageprogramma heeft goedgekeurd.

3.2

Individueel scholingsprogramma

Wanneer de RGS een opleidingstitel erkent maar u niet voldoet aan een van de eisen voor
registratie, is inschrijving in een specialistenregister op dat moment niet mogelijk.
Als niet wordt voldaan aan de voor registratie geldende eisen over werkzaamheid en/of bij- en
nascholing, kan de RGS u in de gelegenheid stellen een individueel scholingsprogramma (hierna:
ISP) te volgen.
Een ISP moet gevolgd worden in een door de RGS erkende opleidingsinstelling/instituut. Het ISP
kan pas starten als de RGS het door de opleider opgestelde scholingsprogramma heeft
goedgekeurd.

3.3

Kosten

Een opleidingsinstelling ontvangt voor een aanpassingsstage geen bijdrage in de kosten. De
salariëring is dus een zaak tussen u en de opleidingsinstelling.

Het vinden van een positie bij een opleidingsinstituut en mogelijkheid tot financiering is voor huisartsen
anders geregeld.

2
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4 Dienstverrichting
4.1

Tijdelijke en incidentele dienstverrichting

Buitenslands gediplomeerden die zich niet in Nederland vestigen omdat zij slechts voor een korte
duur of in beperkte mate werkzaam zullen zijn, kunnen de RGS melden dat zij tijdelijk en
incidenteel diensten 3 willen verrichten. Dit is alleen mogelijk als de Richtlijn van toepassing is.
In plaats van een aanvraag tot erkenning en registratie, kunt u ervoor kiezen tijdelijk of
incidenteel dienst te verrichten. In dat geval dient u zich tenminste vier weken voorafgaand aan
de eerste dienstverrichting te melden bij de RGS.
Het tijdelijke en incidentele karakter van de dienstverrichting wordt per geval beoordeeld op
onder andere de duur, frequentie, regelmaat en continuïteit van de dienstverrichting.
Wanneer u aan de eisen voldoet, besluit de RGS u toe te staan diensten te verrichten op de titel
specialist, in principe voor de duur van maximaal een jaar. U ontvangt geen bewijs van
inschrijving in een register van specialisten. Ook wordt uw specialisme niet aangetekend in het
BIG-register voor artsen. Wel zijn dienstverrichters onderworpen aan de Nederlandse
tuchtrechtelijke bepalingen.

3

artikel B.10 Besluit Buitenslands gediplomeerden
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5 Aanvraag
5.1

Hoe start u de procedure?

Om in Nederland als specialist te werken is inschrijving in het BIG-register voor artsen en
inschrijving in een register van specialisten nodig. Het BIG-register wordt beheerd door het CIBG
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De registers van specialisten zijn
ingesteld door de RGS van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst (KNMG).
Het CIBG en de RGS hebben voor buitenslands gediplomeerden een samenwerking. Hierdoor is
het mogelijk tegelijkertijd een aanvraag te doen voor het basisberoep arts en het specialisme. Bij
de aanvraag voor het basisberoep bij het CIBG kunt u opgeven tevens prijs te stellen op
erkenning en registratie als specialist door de RGS. U ontvangt daarop van de RGS per e-mail
een brief met een overzicht van de voor u geldende eisen, een aanvraagformulier en een
factuur.

5.2

Hoe start u de procedure als u al een BIG-registratie hebt?

Per e-mail kunt u een aanvraag indienen of een melding dienstverrichting doen. Informeer de
RGS daarbij over:
- uw volledige naam;
- uw nationaliteit of verblijfsrecht;
- uw geboortedatum;
- uw geboorteplaats;
- het specialisme waarvoor u bent opgeleid;
- het land waar en de datum waarop u het specialistendiploma hebt behaald.
Na ontvangst van uw aanvraag stuurt de RGS u per e-mail een brief met een overzicht van de
voor u geldende eisen, een aanvraagformulier en een factuur.
Het is voor buitenslands gediplomeerden niet mogelijk een aanvraag te doen via de onlineportal MijnRGS.
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Bijlage 1: Regelgeving
Op de website van de KNMG kunt u vinden:
- Besluit Buitenslands gediplomeerden van het CGS;
- Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de KNMG;
- Kaderbesluit CCMS;
- Besluit voor het specifieke specialisme;
- Beleidsregels RGS.
Niet op website KNMG zijn vermeld:
- Richtlijn 2005/36/EG;
- Algemene wet erkenning EU beroepskwalificaties;
- Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.
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Bijlage 2: Registers
Specialismen:
Anesthesiologie
Arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid – verzekeringsgeneeskunde
Cardiologie
Cardio-thoracale chirurgie
Dermatologie en venerologie
Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
Heelkunde
Huisartsgeneeskunde
Interne geneeskunde
Keel-neus-oorheelkunde
Kindergeneeskunde
Klinische genetica
Klinische geriatrie
Longziekten en tuberculose
Maag-darm-leverziekten
Maatschappij en gezondheid
Medische microbiologie
Neurochirurgie
Neurologie
Nucleaire geneeskunde
Obstetrie en gynaecologie
Orthopedie
Oogheelkunde
Pathologie
Plastische chirurgie
Psychiatrie
Radiologie
Radiotherapie
Revalidatiegeneeskunde
Reumatologie
Specialisme ouderengeneeskunde
Sportgeneeskunde
Urologie
Profielen:
Beleid en advies
Cosmetische geneeskunde
Donorgeneeskunde
Forensische geneeskunde
Infectieziektebestrijding
Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
Jeugdgezondheidszorg
Medische milieukunde
Sociaal medische indicatiestelling en advisering
Spoedeisende geneeskunde
Tuberculosebestrijding
Verslavingsgeneeskunde
Ziekenhuisgeneeskunde.
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