OVERGANGSREGELING M&G

Beleidsregels van de SGRC bij Art. E.1.2 Besluit Maatschappij en Gezondheid als bedoeld in art.
A 2.4 Kaderbesluit CSG betreffende de overgangsregeling voor artsen inzake inschrijving in een
register voor een profiel als bedoeld in art. 3 Besluit Maatschappij en Gezondheid 2006
Art E.1 Besluit M&G luidt:
E.1.
Overgangsbepaling
1.
Artikel E.1. Kaderbesluit CSG is van overeenkomstige toepassing.
2.
In afwijking van het eerste lid komt een arts in aanmerking voor registratie in een van de
profielen van het specialisme maatschappij en gezondheid, mits deze de SGRC voor 31
december 2006 daartoe verzoekt en
a.
op de datum van de aanvraag gedurende de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag
gemiddeld tenminste 16 uur per week dan wel gedurende de zeven jaar voorafgaand aan
de aanvraag gemiddeld tenminste 12 uur per week werkzaam is geweest in het
betreffende profiel en
b.
de sociaal-geneeskundige basis heeft gevolgd dan wel volledig heeft gecompenseerd en
c.
aantoont gedurende de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag gemiddeld 40 uur per jaar
aan relevante postacademische deskundigheidsbevordering als bedoeld in het
Kaderbesluit CSG te hebben gedaan, op een niveau dat gelijkwaardig is aan het niveau
van het onderwijs dat de betreffende wetenschappelijke vereniging in de opleiding
voorschrijft en de breedte van het betreffende profiel bestrijkt.
3.
In afwijking van het tweede lid komt een arts die niet ten volle voldoet aan de eisen bedoeld in
het tweede lid, in aanmerking voor registratie gedurende twee jaar in een van de profielen van
het specialisme maatschappij en gezondheid, teneinde alsnog aan deze eisen te voldoen, mits
de arts voor 31 december 2006 een daartoe strekkende aanvraag bij de SGRC indient.
De toelichting bij dit artikel luidt:
De overgangsregeling die hierin beschreven staat biedt artsen die al geruime tijd werkzaam zijn in het
betreffende profiel de mogelijkheid om voor de volle termijn van vijf jaar in het betreffende register
opgenomen te worden mits ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is
gewerkt te hebben in het betreffende profiel gedurende 5 jaar gemiddeld tenminste 16 uur. De
mogelijkheid dat artsen voor registratie in aanmerking komen die 7 jaar gedurende tenminste 12 uur
per week hebben gewerkt in het betreffende profiel, betreft vooral de huidige jeugdartsen. In deze qua
omvang grote groep komt het regelmatig voor dat artsen een beperkte aanstelling hebben. De arts die
zich op basis van deze voorwaarde laat registreren moet zich wel bewust zijn van het feit dat als deze
na vijf jaar geregistreerd te zijn in aanmerking wil komen voor herregistratie, hij wel moet voldoen
aan de reguliere herregistratie-eis van gemiddeld 16 uur per week werkzaam zijn geweest.
Tweede voorwaarde is het gevolgd hebben van de sociaal-geneeskundige basis. Deze wordt nieuw
ingesteld en zal daardoor in 2006 slechts door een kleine groep artsen gevolgd kunnen worden.
Daarom is een compensatiemogelijkheid geïntroduceerd. De arts zal moeten laten zien dat hij beschikt
over de kennis, vaardigheden en attitude die de grondslag vormen van de sociaal-geneeskundige basis
die in het nieuwe curriculum wordt aangeboden, dan wel dat hij over de competenties beschikt die
daaraan gelijkwaardig zijn.
Tenslotte is van belang dat de arts deelgenomen heeft aan deskundigheidsbevordering op een niveau
dat gelijkwaardig is aan het onderwijs dat de betreffende wetenschappelijke vereniging propageert.
De arts die niet volledig aan deze eis kan voldoen, wordt voor een beperkte duur van twee jaar
geregistreerd en krijgt in die tijd de gelegenheid om er alsnog aan te voldoen. Met de term ‘niet ten
volle’ in relatie tot de werkzaamheidseis van E.1.2. onderdeel a, is bedoeld een marginale afwijking
van de daarin gestelde norm van 16 c.q. 12 uur per week gedurende 5 respectievelijk 7 jaar.
Alternatief voor artsen die een veel groter tekort kennen dan beoogd is met de term ‘niet ten volle’, is
om alsnog de opleiding te volgen met gebruikmaking van de compensatieregeling van in artikel B.7.

A - De SGRC heeft als beleidskader bij art E.1.2 en E.1.3 Besluit Maatschappij en Gezondheid
2006 vastgesteld:
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1

Toepassingsgebied
De overgangsregeling is van toepassing op artsen die gedurende de vijf jaren voorafgaand
aan de aanvraag tenminste 16 uur per week, dan wel gedurende de zeven jaar voorafgaand
aan de aanvraag tenminste 12 uur per week werkzaam zijn geweest als arts.

2

Werkervaringseis.
a. De arts, die korter dan 5 jaar werkervaring in een profiel heeft opgedaan dient naar
rato meer uren per week werkzaam te zijn geweest in het profiel om onder de werking
van art E.1.2a te vallen;
b. De arts die gedurende tenminste 2 jaar voltijds werkzaamheden verrichtte in het
profiel voldoet aan de eis van art. E.1.2a.

3

Sociaal-geneeskundige basis
Aan de eis van het gevolgd hebben van de sociaal-geneeskundige basis wordt voldaan
door de arts die ingeschreven is of is geweest in een van de specialistenregisters van de
SGRC.

4

Deskundigheidsbevordering in het profiel
a. De arts die over de 5 jaren voorafgaande aan de aanvraag 200 uur voor het profiel
relevante deskundigheidsbevordering documenteert, voldoet aan de eis van art. E.1.2c
b. De deskundigheidsbevordering kan bestaan uit deelname aan intercollegiale toetsing,
bij- en nascholing en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten en dient aan de
volgende criteria te voldoen:
Deelname aan intercollegiale toetsing dient te voldoen aan en te worden
gedocumenteerd overeenkomstig de criteria die daarvoor tot 1-1-2006 werden
gehanteerd;
Bij- en nascholing dient tenminste 100 uur te bedragen en dient voor het profiel
Beleid& Advies, Indicatie en Advies, Infectieziektebestrijding resp. Forensische
Geneeskunde relevante onderwerpen te betreffen of dient in beginsel voor het
profiel Jeugdgezondheidszorg, Medische Milieukunde of Tuberculosebestrijding
geaccrediteerd te zijn als bij- en nascholing in het kader van herregistratie in het
betreffende domein;
Diploma’s en certificaten van opleidingen en modulen, afgegeven voor 1-1-2002,
die in het kader van de overgangsregeling door de betreffende wetenschappelijke
vereniging als relevant voor het profiel Beleid& Advies, Indicatie en Advies,
Infectieziektebestrijding resp. Forensische Geneeskunde zijn aangemerkt
compenseren 50 uur van voornoemde 100 uur deskundigheidsbevordering in het
betreffende profiel;
Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten moeten voorkomen in de Tabel
ODB, worden dienovereenkomstig gewaardeerd en voor maximaal 60 uur
meegeteld.
-
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5

Compensatieverklaring
a. De arts, die voldoet of ten dele voldoet aan de eisen van art. E.1.2b of E.1.2c, maar
dit niet op de wijze zoals sub A2 en A3 aangegeven kan documenteren, kan een
compensatieverklaring overleggen.
b. Ten behoeve van het opvragen en overleggen van een compensatieverklaring wordt de
behandeling van het verzoek tot inschrijving van een profielregister voor een periode
van 3 maanden, die eenmaal verlengd kan worden, opgeschort.
c. De compensatieverklaring wordt afgegeven door de daartoe ingestelde commissie van
de KAMG voor de sociaal-geneeskundige basis respectievelijk van de
wetenschappelijke vereniging van het betreffende profiel.
d. De commissie toetst volgens een tevoren vastgesteld en bekend gemaakt protocol de
overgelegde documenten aan de taakelementen die de breedte van het profiel beslaan,
beoordeelt de kwaliteit van de ondernomen activiteiten, motiveert haar oordeel in de
compensatieverklaring en doet daarin een uitspraak over het aantal uren
respectievelijk de competenties waarop de compensatie betrekking heeft en over die
delen van het beroep waarop het scholingsprogramma genoemd sub B moet worden
gericht;
e. De Wetenschappelijke Vereniging van een profiel kan bepalen dat de
compensatieverklaring voorafgaand aan de procedure bij de SGRC kan worden
aangevraagd bij de betreffende vereniging. In dat geval wordt de datum ontvangst van
deze aanvraag bij de wetenschappelijke vereniging door de SGRC aangemerkt als de
datum, genoemd in art. E.1.2 en 3, mits deze datum in de compensatieverklaring
wordt vermeld.
f. De volgende verenigingen worden voor toepassing van de overgangsregeling
aangemerkt als wetenschappelijke verenigingen:
Voor de sociaal-geneeskundige basis: de Koepel van Artsen voor Maatschappij en
gezondheid (KAMG)
Voor infectieziektebestrijding: de Sectie Infectieziektebestrijding van de
Vereniging voor Infectieziekten (VIZ-IB)
Voor de jeugdgezondheidszorg: de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
(AJN)
Voor forensische geneeskunde: het Forensisch Medisch Genootschap (FMG)
Voor medische milieukunde: de Nederlandse Vereniging voor Medische
Milieukunde (NVMM)
Voor indicatie en advies: de Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen
(VIA)
Voor tuberculosebestrijding: de Vereniging van Artsen werkzaam in de
Tuberculosebestrijding (VvAwT)
Voor beleid en advies: de Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management en
Onderzoek (NVAG) en Vereniging voor Adviserend Geneeskundigen bij
Zorgverzekeraars (VAGZ).

B - De SGRC heeft als beleidskader bij art E.1.3 Besluit Maatschappij en Gezondheid 2006
vastgesteld:
1. Een arts die niet ten volle voldoet aan de eisen van art. E.1.2 komt in aanmerking voor
toepassing van art. E.1.3 indien aan beide onderstaande voorwaarden is voldaan:
a.

De arts voldoet aan de eisen ten aanzien van werkzaamheid van art. E.1.2.a en A.1
hiervoor;
b. De arts documenteert 100 uur voor het profiel relevante deskundigheidsbevordering
als bedoeld in art. E.1.2.c of verkrijgt een compensatieverklaring daarvoor.
2. De inschrijving in een profielregister geschiedt voor twee jaar onder de volgende
voorwaarden:
a.

De werkzaamheid in het profiel van gemiddeld per week 16 uur respectievelijk 12
uur dient tenminste in die omvang te worden voortgezet;
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b. deelname aan tenminste 8 uur per jaar intercollegiale toetsing en gemiddeld
tenminste 10 uur per jaar bij- en nascholing in het profiel;
en, in voorkomende gevallen, een en ander in overeenstemming met het bepaalde in de
overgelegde compensatieverklaring:
c.

het volgen van een scholingsprogramma in de sociale geneeskunde gericht op het
ten volle gaan voldoen aan de eisen ten aanzien van de sociaal-geneeskundige basis
en/of
d. het volgen van scholingsprogramma in het profiel gericht op het ten volle gaan
voldoen aan de eisen van art. E.1.2c. De uren bij- en nascholing als bedoeld sub
B.2.b kunnen onderdeel zijn van het scholingsprogramma.
3. Het scholingsprogramma sociale geneeskunde is aanvullend aan de competenties die de
betreffende arts reeds heeft verworven en waar mogelijk afgestemd op (aanvullende) bij- en
nascholing en relevant voor het betreffende profiel.
4. In geval van twijfel bepaalt de KAMG voor de sociaal-geneeskundige basis resp. de
betreffende wetenschappelijke vereniging voor een profiel of niveau, kwaliteit en inhoud van
een scholingsprogramma toereikend zijn om alsnog aan de eisen van E.1.2 te voldoen.

C - Procedure
1) Het verzoek tot inschrijving in een of meer profielregisters op grond van de overgangsregeling
wordt ingediend bij de SGRC middels het daartoe vastgestelde aanvraagformulier .
2) Het aanvraag formulier kan worden gedownload van www.knmg.nl / opleiding en registratie /
registratiecommissies / SGRC / registratie / overgangsregeling M&G of bij de SGRC schriftelijk
of per e-mail worden opgevraagd
3) Het verzoek tot inschrijving in een of meer profielregisters bestaat uit één aanvraagformulier met
een voor elk profiel afzonderlijk volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier met de
bijbehorende bijlagen en originele documenten, zoals werkgeversverklaringen, diploma’s,
certificaten, aangaande het betreffende profiel.
4) Voor de behandeling van het verzoek tot inschrijving in een of meer profielregisters is een tarief
verschuldigd van € 330. De SGRC stuurt de aanvrager hiervoor een acceptgirokaart na ontvangst
van het verzoek. Indien de bijlagen onvolledig zijn wordt aanvrager gedurende 4 weken in de
gelegenheid gesteld deze aan te vullen. Na verloop van deze termijn en ontvangst van de betaling
wordt de onvolledige aanvraag in behandeling genomen.
5) Het verzoek dient te worden ingediend voor 31 december 2006 en moet op uiterlijk 9 januari 2007
door de SGRC zijn ontvangen. Als bewijs voor de datum van ontvangst geldt het datumstempel
van de SGRC.
6) Het verzoek wordt na ontvangst van de betaling van het tarief in behandeling genomen. Indien na
rappel de betaling niet wordt ontvangen, wordt de procedure na het verstrijken van de
rappeltermijn gestaakt.
7) Indien bij de beoordeling van het verzoek niet kan worden vastgesteld dat, respectievelijk in welke
mate aan de eisen ten aanzien van sociaal-geneeskundige basiscompetenties en/of
deskundigheidsbevordering in het profiel wordt voldaan, wordt de behandeling gedurende 3
maanden, welke termijn eenmaal met 3 maanden kan worden verlengd, opgeschort ten behoeve
van het opvragen van een compensatieverklaring als bedoeld onder A.4 van dit beleidskader.
8) Inschrijving in een profielregister op grond van de overgangsregeling vindt plaats per 1 januari
2007.
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9) Op de behandeling van het verzoek en de beslissing van de registratiecommissie zijn de
bepalingen van de Regeling Specialisten Geneeskunst en het Kaderbesluit CSG, behoudens de
bepalingen betreffende bezwaar en beroep, van overeenkomstige toepassing.
10) De Regeling Heroverweging M&G van de SGRC is van toepassing.
Toelichting
Dit beleidskader beschrijft het beleid van de SGRC bij de toepassing van de overgangsregeling van art. E.1
Besluit Maatschappij en Gezondheid 2006.
Algemeen
De overgangsregeling is bedoeld voor artsen die zonder registratie als arts voor maatschappij en
gezondheid werkzaam zijn in een van de profielen binnen dat specialisme.
De bedoeling van de overgangsregeling is dat een krachtig signaal wordt afgegeven, dat de
werkzaamheden in een profiel niet dienen plaats te vinden zonder opleiding daarvoor. Om die reden
worden artsen, die al meerdere (5 resp. 7) jaren de betreffende werkzaamheden in voldoende omvang
(gemiddeld 16 resp. 12 uur per week) verrichten en die binnen de grenzen van de toen beschikbare en
gebruikelijke mogelijkheden hun deskundigheid bevorderden thans eenmaal in de gelegenheid gesteld hun
profiel te laten registreren.
Het Besluit M&G schrijft voor dat – naast de eisen aan werkzaamheid en deskundigheidsbevordering in het
profiel – de betreffende arts ook de sociaal-geneeskundige basiscompetenties moet hebben verworven.
Voor de soorten van de deskundigheidsbevordering sluit de SGRC zoveel mogelijk aan bij de
herregistratie-eisen van CSG-besluit 5-2000. Dat wil zeggen dat in plaats van intercollegiale toetsing in
een profiel ook daaraan gelijkwaardige vormen van deskundigheidsbevordering als intercollegiale
toetsing in aanmerking kunnen worden genomen. En het betekent dat naast geaccrediteerde bij- en
nascholing – die alleen voor de jeugdgezondheidszorg, tuberculosebestrijding en medische milieukunde al
sinds eind 1999 als zodanig wordt geaccrediteerd – ook andere relevante scholingen van voldoende
inhoud, kwaliteit en niveau in aanmerking worden genomen.
Als bij de beoordeling van de aanvraag door de SGRC niet kan worden vastgesteld dat aan de eisen is
voldaan, wordt de procedure opgeschort opdat de KAMG, voor de sociaal-geneeskundige basis,
respectievelijk de Wetenschappelijke Vereniging van het profiel een compensatieverklaring kan afgeven.
Overigens kúnnen wetenschappelijke verenigingen bepalen, dat een arts eerst bij de vereniging om afgifte
van een compensatie kan vragen, voordat de procedure bij de SGRC wordt gestart. Als dat het geval is,
wordt de aanvraag tot afgifte van de compensatieverklaring gelijkgesteld met het indienen van een
aanvraag bij de SGRC, en moet deze derhalve voor 31 december 2006 bij de vereniging worden ingediend.
Als wel aan de eis van werkzaamheid, maar niet aan de eisen ten aanzien van de sociaal-geneeskundige
basis of niet ten volle aan de eisen van deskundigheidsbevordering in het profiel wordt voldaan, vindt
registratie voor 2 jaar plaats. In die twee jaar moet alsnog ten volle aan de eisen voor de
overgangsregeling worden voldaan.
Toepassing van de overgangsregeling in schema:
1

u bent arts (geen arts M&G) en bent in
de afgelopen 5 jaar tenminste 16 uur
(resp. 7 jaar 12 uur) per week als arts
werkzaam geweest

ja: naar 2

neen:registratie of
opleiding
niet
mogelijk

2

u werkt in een profiel genoemd in het
besluit M&G:

ja: naar 3

3

U werkte over 5 jaar gemiddeld 16 uur
per week (7 jaar/12 uur) in het profiel,
of naar rato meer uren per week over
minder jaren (bijvoorbeeld 2 jaar
voltijds)

Ja: naar 4

4

U bent of was geregistreerd sociaal-

Ja: naar 5

Neen :registratie
of opleiding niet
mogelijk
Nee:
registratie
niet
mogelijk;
opleiding mogelijk
na
uitbreiding
omvang
werkzaamheid
Nee: met
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5

geneeskundige of
U denkt in aanmerking te komen voor
een compensatieverklaring voor de
sociaal-geneeskundige basis
U kunt minimaal 200 uur voor het
profiel relevante deskundigheidsbevordering documenteren waarvan
tenminste 100 uur bij- en nascholing of
denkt in aanmerking te komen voor een
compensatieverklaring

6

7

toepassing
art
E.1.3*; naar 5

Ja: naar 7

Nee: naar 6

u kunt minimaal 100 uur voor
het
profiel
relevante
deskundigheidsbevordering
documenteren, of
U denkt in aanmerking te komen
voor een compensatieverklaring:
met toepassing art E.1.3 naar 8

Nee:
fase
I
opleiding M&G

Toepassing art E.1.2:
Registratie voor 5 jaar

8

Toepassing art E.1.3:
Registratie voor 2 jaar onder
voorwaarden.

* als voor enig onderdeel toepassing van art E.1.3 aan de orde is, is registratie voor 5 jaar niet mogelijk.
Bij A.1 , Toepassingsgebied en A.2, Werkervaringseis
De overgangsregeling is uitdrukkelijk niet bedoeld voor artsen M&G, die op basis van hun
oorspronkelijke opleiding sociale geneeskunde, werkervaring en deskundigheidsbevordering als arts M&G
werkzaam zijn in een van de profielen. Hun vaardigheid en deskundigheid als arts M&G worden bepaald
door hun registratie en herregistratie. Voor het aantonen van hun bekwaamheid in een profiel dienen zij
echter te beschikken over een registratie van hun profiel. Deze registratie zal worden geëffectueerd via een
afzonderlijke regeling, en niet als onderdeel van de overgangsregeling voor artsen (basisartsen en artsen
met een ander specialisme) werkzaam in een profiel.
In beginsel is de overgangsregeling bedoeld voor artsen die al langdurige ervaring in een profiel hebben.
De regeling staat echter ook open voor artsen met ruime werkervaring als arts, die de tenminste 2 jaar
voorafgaand aan de aanvraag voltijds werkzaam zijn geweest in een profiel, en die daarin geschoold zijn.
Afhankelijk van hun sociaal-geneeskundige basiscompetenties en deskundigheidsbevordering in het profiel
wordt hun profiel voor 5 of 2 jaar geregistreerd.
Bij A.3, sociaal-geneeskundige basis
Alleen van artsen die in het verleden een registratie als sociaal-geneeskundige bij de SGRC hadden – of
hebben als bedrijfsarts of verzekeringsarts – staat vast dat zij de noodzakelijke basiscompetenties hebben.
Dat neemt niet weg dat artsen op andere wijze sociaal-geneeskundige basiscompetenties kunnen hebben
verworven. Zij dienen daarvan in een portfolio blijk te geven. De KAMG stelt richtlijnen op voor de inhoud
van een dergelijke portfolio.
Bij A.4., Deskundigheidsbevordering in het profiel
Artsen die voor 1-1-2002 opleidingen volgden die door de betreffende wetenschappelijke vereniging
als volwaardig voor toepassing van de overgangsregeling worden aangemerkt, hebben een deel van de
deskundigheidsbevordering, die geëist wordt in het kader van de overgangsregeling, reeds verworven.
Dat betekent dat de betreffende arts bij een beroep op de overgangsregeling 50 uur minder
deskundigheidsbevordering (dus 150 resp. 50 i.p.v. 200 bij toepassing van E.1.2c respectievelijk 100
bij toepassing van E1.3) behoeft te documenteren.
Bij A.5, compensatieverklaring.
Indien bij de beoordeling van het verzoek door de SGRC wordt vastgesteld, dat niet duidelijk is dat
aan de eisen voor de overgangsregeling ten aanzien van de sociaal-geneeskundige basis
respectievelijk de scholing in het profiel wordt voldaan, wordt de procedure opgeschort ten behoeve
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van het onderzoek, door de de KAMG of betreffende wetenschappelijke vereniging, of een
compensatieverklaring kan worden afgegeven.
Een enkele vereniging heeft aangegeven, dat de compensatieverklaring rechtsreeks bij die vereniging
kan worden aangevraagd, voorafgaand aan het indienen van het verzoek bij de SGRC. Daardoor kan
de arts eerst meer zekerheid krijgen over de vraag of het indienen – en doen behandelen – van de
aanvraag door de SGRC kans van slagen heeft. Voor de aanvraag van de compensatieverklaring bij de
wetenschappelijke vereniging geldt de sluitingstermijn van de overgangsregeling: de aanvraag moet
voor 31 december 2006 zijn ingediend.
Bij B.2. de arts voldoet niet ten volle aan de eisen.
Om voor de overgangsregeling in aanmerking te komen moet aan de werkzaamheidseis zijn voldaan.
Als daaraan is voldaan, en er tenminste 100 uur deskundigheidsbevordering in het profiel is gevolgd,
is inschrijving in een profielregister voor een periode van 2 jaar mogelijk. Daarin moet het
ontbrekende: de sociaal-geneeskundige basis en/of de resterende uren deskundigheidsbevordering in
het profiel worden ingehaald. Daarvoor worden programma’s ontwikkeld die nauw aansluiten bij het
competentieniveau én de aard van de werkzaamheid in het betreffende profiel, zonder dat afbreuk
wordt gedaan aan het beoogde kwaliteitsniveau na 2 jaar.
Het scholingsprogramma kan –afhankelijk van het vastgestelde kennisniveau respectievelijk de
vastgestelde competenties – betrekking hebben op verschillende vormen van deskundigheidsbevordering
zoals bijvoorbeeld het voldoen aan praktijkopdrachten in het kader van competentiegericht onderwijs, het
volgen van cursorisch onderwijs, en/of (geaccrediteerde) bij- en nascholing en het verwerven van
praktische vaardigheden (zoals begeleiding, coaching, ict). Het betreft echter geen (deel)opleiding in de
sociale geneeskunde waarvoor praktijkopleiding in een erkende opleidingsinrichting voorgeschreven is.
Ruim 3 maanden voor de expiratiedatum van de inschrijving ontvangt de arts de stukken ten behoeve van
het hernieuwen van de registratie (herregistratie) in het profielregister.
Indien er sprake was van een inschrijving voor een periode van 5 jaar vindt herregistratie opnieuw voor 5
jaar plaats indien ten volle aan de herregistratie-eisen (art D.2 Besluit M&G en Titel III van Hoofdstuk D
Kaderbesluit CSG) is voldaan.
Indien er sprake was van een inschrijving voor een beperkte periode van 2 jaar onder voorwaarden vindt
herregistratie voor 5 jaar plaats indien ten volle aan de voorwaarden zoals overeenkomstig E.1.3 en dit
beleidskader in de beslissing zijn vastgelegd, is voldaan.
Indien niet of niet ten volle aan de eisen resp. voorwaarden is voldaan vinden de artikelen D.12
(scholingsprogramma direct aansluitend aan de expiratiedatum) resp. D.14.3 (evenredige beperking van
de duur van de hernieuwing) toepassing.
Bij C.3, het verzoek
Het verzoek tot inschrijving in een of meer profielregisters bestaat uit één aanvraagformulier waarin
wordt aangegeven voor welke profielen registratie wordt aangevraagd, aangevuld met voor elk
profiel apart uit een inlichtingformulier en een complete set documentatie betreffende dat profiel. De
SGRC bevestigt de ontvangst van de aanvraag in beginsel binnen een week na ontvangst.
Als op het aanvraagformulier wordt aangegeven dat inschrijving wordt verlangd in een profielregister
waarvoor geen complete inlichtingenset wordt overgelegd wordt dat profiel niet in de procedure
betrokken. Voor dat profiel dient alsnog voor 31 december 2006 een nieuw verzoek te worden
ingediend.
Aanvragen voor inschrijving in meerdere profielregisters die op verschillende momenten worden
ingediend worden behandeld als verschillende verzoeken..
Bij C.4, in behandeling nemen van het verzoek
Een verzoek wordt in behandeling genomen als de betaling voor het tarief is ontvangen, en het verzoek
compleet is. Als bij een inlichtingenset voor een profiel de bijlagen en documenten ontbreken, wordt
wel de mogelijkheid tot aanvulling gegeven. Als aanvullende stukken niet worden ontvangen, wordt het
verzoek wel in behandeling genomen. Dat zal leiden tot een voorgenomen beslissing tot afwijzing van
het verzoek omdat het niet voldoende gedocumenteerd is. De aanvrager kan vervolgens als zienswijze
de nodige documentatie alsnog verschaffen.
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Bij C.5, uiterste datum voor indienen verzoek
Het verzoek moet voor 31 december 2006 bij de SGRC zijn ingediend. Als een wetenschappelijke
vereniging de mogelijkheid biedt om een compensatieverklaring bij de vereniging op te vragen
voordat de procedure bij de SGRC wordt gestart, dient het verzoek tot afgifte van een
compensatieverklaring voor 31 december 2006 tot de betreffende vereniging te worden gericht. In de
compensatieverklaring wordt de datum van ontvangst van het verzoek vermeld; deze datum is sub
A.5.e aangemerkt als de datum waarop het verzoek bij de SGRC is ontvangen.
Bij C.7 compensatieverklaring en C.8, datum registratie
De arts die inschrijving in een of meer profielregisters aanvraagt, dient zich te realiseren dat bij
inschrijving voor een periode van 2 jaar vóór 1-1-2009 alsnog aan alle eisen van de
overgangsregeling moet zijn voldaan. Het feit dat de procedure tot afgifte van een
compensatieverklaring een zekere doorlooptijd zal vragen brengt daarin geen verandering.
Utrecht, vastgesteld door de SGRC in haar vergadering van 5 oktober 2006
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