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Voorwoord
Met ingang van 18 januari 2016 gelden nieuwe regels voor artsen die een aanvraag tot erkenning en
registratie als specialist indienen bij de RGS op basis van een in het buitenland behaald
specialistendiploma. Deze regels zijn neergelegd in het Besluit buitenslands gediplomeerden van het
College Geneeskundige Specialismen (CGS). De uitvoeringsregels die de RGS in dit kader heeft
vastgesteld zijn vervat in de Beleidsregels buitenslands gediplomeerden 1.
Voor wat betreft de erkenning en registratie van buitenslands gediplomeerden is de belangrijkste wijziging
dat de RGS onderscheid maakt tussen het erkennen van een in het buitenland behaald diploma en de
inschrijving van de arts in een specialistenregister. Waar voorheen een arts, wiens specialistendiploma door
de RGS werd erkend, zonder aanvullende eisen werd ingeschreven in het betreffende specialistenregister,
gelden voor deze arts vanaf 18 januari 2016 vereisten voor registratie. In de nieuwe situatie moet de arts
kunnen aantonen dat hij zijn specialisme in voldoende mate heeft uitgeoefend (paragraaf 4.3), dat hij in
voldoende mate heeft deelgenomen aan bij- en nascholing (paragraaf 4.4) en dat hij de Nederlandse
taal in voldoende mate beheerst (paragraaf 4.5) om in aanmerking te kunnen komen voor registratie.
Een andere wijziging is de vervanging van de beoordelingsstage en het individueel scholingsprogramma
door de aanpassingsstage (paragraaf 3).
Een arts met een buitenlands specialistendiploma, die zijn beroep in Nederland uit wil oefenen en dus
geregistreerd wil worden als specialist, dient bij de RGS een aanvraag tot erkenning en een aanvraag tot
registratie in. Beide aanvragen van de arts worden door de RGS tegelijkertijd behandeld. De arts kan beide
aanvragen op één formulier bij de RGS indienen en de RGS maakt haar besluit op beide aanvragen in één
brief aan de arts bekend.
Met deze handleiding neemt de RGS de buitenlandse arts mee door het aanvraagproces voor erkenning
en registratie als specialist en licht zij de manier toe waarop zij de nieuwe regelgeving uitvoert. Allereerst
belicht de RGS de mogelijkheden voor de arts om erkenning van zijn beroepskwalificatie te verkrijgen
(paragrafen 1 en 2), waarna de RGS een toelichting geeft op de aanpassingsstage die een arts in het
kader van zijn aanvraag tot erkenning eventueel moet doorlopen (paragraaf 3). Tenslotte licht de RGS de
aanvraag tot registratie toe (paragraaf 4). Per onderwerp worden allereerst de relevante bepalingen uit
het Besluit buitenslands gediplomeerden vermeld waarna in de betreffende paragrafen een toelichting
volgt.

U vindt de geldende tekst van het Besluit buitenslands gediplomeerden en de Beleidsregels buitenslands
gediplomeerden via www.knmg.nl/Opleiding-en-herregistratie/RGS-1/Registratie.htm
1
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Inleidende bepalingen van het Besluit buitenslands gediplomeerden

Hoofdstuk A Algemene bepalingen
A.1.
1.

Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
aanpassingsstage

Algemene wet

arts

derde land
eindbeoordeling

lidstaat
Richtlijn

2.

de uitoefening van een specialisme onder
verantwoordelijkheid van een desbetreffende specialist,
eventueel gekoppeld aan een aanvullende opleiding.
de Algemene wet EG-beroepskwalificaties houdende de
algemene bepalingen met betrekking tot de erkenning
van EG-beroepskwalificaties.
degene die is ingeschreven in het register van artsen als
bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG of degene die een
aanvraag doet tot erkenning als geneeskundig specialist
een land waarop Richtlijn 2005/36/EG niet van toepassing
is.
een beoordeling van de arts of hij geschikt is en in staat is
wordt geacht het specialisme waarvoor hij is opgeleid
zelfstandig en naar behoren uit te oefenen nadat de
aanpassingsstage is geëindigd;
een der landen behorende tot de EER of Zwitserland
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van
Beroepskwalificaties;

De overige begrippen worden gebruikt overeenkomstig de Regeling specialismen en profielen
geneeskunst van de KNMG en het desbetreffende Kaderbesluit CCMS, Kaderbesluit CHVG en
Kaderbesluit CSG.

Artikelsgewijze toelichting
A.1. Begripsomschrijvingen
Om te voldoen aan de Europese verplichtingen is het begrip arts uitgebreid naar de artsen die een
aanvraag tot erkenning doen op grond van artikel B.2 en B.3. Hierdoor kan tegelijkertijd een aanvraag tot
erkenning als arts (artikel 3 Wet BIG) en als specialist (artikel 14 Wet BIG) worden gedaan.
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B.1.
1.

2.

Inschrijving
Onverminderd artikel D.1. van het Kaderbesluit CCMS, artikel D.1. van het Kaderbesluit CSG en
artikel D.1. van het Kaderbesluit CHVG komen voor inschrijving in een specialistenregister in
aanmerking:
a.

de arts, onderdaan van een lidstaat, die in het bezit is van een in bijlage V.1, punt 5.1.3 of
5.1.4. van de Richtlijn vermelde opleidingstitel en die voldoet aan de registratie-eisen, bedoeld
in artikel B.8.;

b.

de arts, onderdaan van een lidstaat, die in het bezit is van een opleidingstitel die niet is
vermeld in bijlage V.1, punt 5.1.3 of 5.1.4 van de Richtlijn, maar op grond van de Richtlijn
voldoet aan de eisen voor erkenning als bedoeld in artikel B.3, en die voldoet aan de
registratie-eisen, bedoeld in artikel B.8.;

c.

de arts, onderdaan van een land waarop de Richtlijn niet van toepassing is, die voldoet aan
de eisen voor erkenning, bedoeld in artikel B.3. en de registratie-eisen bedoeld in artikel B.8.

De arts met een opleidingstitel die is afgegeven ter afsluiting van een specialistische
vervolgopleiding in een derde land komt niet voor inschrijving in een specialistenregister in
aanmerking indien deze opleiding is voltooid vóór het behalen van een artsdiploma in een lidstaat.

Artikelsgewijze toelichting
B.1.
Inschrijving
Eerste lid: In dit artikel zijn drie categorieën van buitenlands gediplomeerde personen genoemd die voor
een inschrijving in een specialistenregister in aanmerking komen. De indeling in categorieën sluit aan bij de
(internationale) achtergrond van de door de arts gevolgde opleiding. Voor inschrijving is vereist dat een
opleidingstitel is afgegeven en dat aan de aanvullende registratie-eisen is voldaan. Dit is in de
daaropvolgende artikelen per categorie personen uitgewerkt.
Tweede lid: Dit betreft de arts die oorspronkelijk in een derde land, d.w.z. een land niet behorend tot de
EER of Zwitserland, een artsdiploma en een specialistenopleiding heeft gevolgd en voltooid. Het
artsdiploma is vervolgens door een land dat wel behoort tot de EER of Zwitserland als niet gelijkwaardig
beoordeeld, waarna de arts in dat land (een deel van) de artsenopleiding 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 vervolgens de RGS verzoekt om inschrijving in het register van zijn specialisme, wijst de
RGS dit verzoek af. De specialistenopleiding is immers gevolgd en voltooid vóór het behalen van het ‘EU’artsdiploma. De specialistenopleiding respectievelijk beroepservaring die na het behalen van het
artsexamen is gevolgd c.q. opgedaan kan alleen worden gewogen in het licht van de beroepservaring als
arts, niet in het licht van een registratieverzoek als specialist.
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Bepalingen Besluit buitenslands gediplomeerden over erkenning van
beroepskwalificaties
B.2.
1.

Automatische erkenning beroepskwalificatie
Indien een arts als bedoeld in artikel B.1., onder a., een erkenning van zijn beroepskwalificatie in
een specialisme wenst te ontvangen, meldt hij zich schriftelijk bij de RGS. De aanvraag gaat in
ieder geval vergezeld van een bewijs van het voltooid hebben van een opleiding tot het
betreffende specialisme, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de
beroepskwalificatie is behaald.

2.

De RGS verstrekt de erkenning, bedoeld in het eerste lid, na ontvangst van de daar genoemde
stukken.

Artikelsgewijze toelichting
B.2.
Automatische erkenning beroepskwalificatie
Een arts met een opleiding uit de EER of Zwitserland wendt zich voor de erkenning van zijn
beroepskwalificatie tot de RGS.
De arts moet daartoe in ieder geval bewijs aanleveren dat hij de desbetreffende buitenlandse opleiding
heeft voltooid. De RGS gaat op basis daarvan in beginsel direct tot erkenning over, tenzij het aanleiding
ziet om extra stukken op te vragen.

B.3.

Erkenning beroepskwalificatie op basis van algemeen stelsel en ‘derde land’-diploma

1.

Indien een arts als bedoeld in artikel B.1., onder b. of c. een erkenning van zijn beroepskwalificatie
in een specialisme wenst te ontvangen, meldt hij zich schriftelijk bij de RGS. De aanvraag gaat
vergezeld van:
a.

een bewijs van voltooiing van een opleiding in een specialisme, afgegeven door de
bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong of herkomst;

b.

het opleidingscurriculum van de gevolgde opleiding in een specialisme en documenten
waaruit blijkt over welke beroepservaring hij beschikt alsmede welke aanvullende opleiding en
geneeskundige bij- en nascholing hij gevolgd heeft.

2.

De arts verschaft de RGS de gegevens en bescheiden die de RGS voor de beoordeling van de
aanvraag nodig acht en waarover de arts redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

3.

Na ontvangst van de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, beoordeelt de RGS de
gelijkwaardigheid van de door de arts voltooide opleiding, zijn beroepservaring alsmede zijn
aanvullende relevante opleidingen en bij- en nascholing aan de Nederlandse opleiding in het
betreffende specialisme. De RGS voert de beoordeling uit volgens het vierde tot en met zesde lid.

4.

Indien de RGS van oordeel is dat de door de arts voltooide opleiding en nadien opgedane
beroepservaring gelijkwaardig zijn aan de Nederlandse opleiding in het desbetreffende
specialisme, en de aanvraag overigens voldoet aan de in het eerste lid gestelde eisen, erkent de
RGS de beroepskwalificatie van de arts in het betreffende specialisme.

5.

Indien de RGS van oordeel is dat de door de arts voltooide opleiding en nadien opgedane
beroepservaring niet gelijkwaardig zijn aan de Nederlandse opleiding in het desbetreffende
specialisme wijst de RGS het verzoek tot erkenning af en beoordeelt zij of de arts in aanmerking
komt voor een aanpassingsstage.
Indien de aanpassingsstage met een voldoende resultaat is afgerond, en de aanvraag overigens
voldoet aan de in het eerste lid gestelde eisen, erkent de RGS de beroepskwalificatie van de arts
in het betreffende specialisme.

6.
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Artikelsgewijze toelichting
B.3.
Erkenning beroepskwalificatie op basis van algemeen stelsel
Voor de arts die weliswaar in de EER of Zwitserland is opgeleid, maar waarbij de opleiding niet in de bijlage
V.1., punt 5.1.3 of 5.1.4. van Richtlijn 2005/36/EG staat, geldt dat de aanvrager de RGS naast zijn diploma
ook bewijzen van relevante beroepservaring of cursussen moet toesturen. Vervolgens toetst de RGS in
hoeverre de arts over aan de Nederlandse opleiding gelijkwaardige vaardigheden beschikt. Indien de
RGS van oordeel is dat geen sprake is van een gelijkwaardige opleiding, dan kan ze van de aanvrager
verlangen dat een aanpassingsstage wordt gevolgd.
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Paragraaf 1 Automatische erkenning
Paragraaf 1.1 Welke opleidingstitels komen in aanmerking voor automatische erkenning?
Richtlijn 2005/36/EG (hierna: Richtlijn) stelt minimumeisen voor opleidingen in gereglementeerde
geneeskundige specialismen, die worden aangeboden in landen waarop zij van toepassing is. Deze
minimumeisen betreffen de inhoud en duur van de specialistenopleidingen.
De Richtlijn is van toepassing op alle landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. Op
basis van Besluit 2011/467/EU zijn de bepalingen van de Richtlijn ook van toepassing op Zwitserland.
Ter illustratie volgt hieronder een lijst met landen die tot de Europese Unie en de Europese Economische
Ruimte behoren (uitgaande van de situatie op 1 januari 2016).
Europese Unie:
België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Kroatië
Letland

Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Zweden

Europese Economische Ruimte:
Alle Europese Unie-landen
IJsland
Liechtenstein
Noorwegen
In bijlage V van de Richtlijn zijn alle gereglementeerde specialistenopleidingen vermeld die in deze landen
worden aangeboden en voldoen aan de minimumeisen die in de Richtlijn worden gesteld. 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 dus zijn vermeld in
bijlage V van de Richtlijn.
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Paragraaf 1.2 Voor de aanvraag tot erkenning en registratie vereiste documenten2
Voor de beoordeling van een aanvraag tot erkenning vraagt de RGS bij de ontvangstbevestiging van de
aanvraag in elk geval een opleidingstitel op. Daarnaast kan de RGS tenminste de volgende aanvullende
documenten opvragen:
-

Conformiteitsverklaring;

-

Verklaring omtrent verworven rechten.

Omdat de RGS de aanvragen tot erkenning en registratie tegelijkertijd behandelt, vraagt zij bij de
ontvangstbevestiging tevens de documenten op die vereist zijn voor de aanvraag tot registratie. Dit zijn
tenminste de volgende documenten:
-

Certificate of Current Professional Status;

-

Bewijs dat de arts de Nederlandse taal voldoende beheerst;

-

Bewijs van inschrijving in het BIG-register van artsen;

-

Verklaring over de door de arts verrichte werkzaamheden;

-

Overzicht van de door de arts gevolgde deskundigheidsbevordering.

Voorbeeld van automatische erkenning
Een Belgische arts dient bij de RGS een aanvraag tot erkenning van zijn opleidingstitel interne
geneeskunde in. Hij legt een ‘Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist’ over, op 1 juli 2015
afgegeven door de Minister, bevoegd voor Volksgezondheid in België. Omdat de benaming van het
specialisme en van de autoriteit overeenkomt met (de Bijlagen bij) de Richtlijn en de opleiding na de
toetreding van België tot de EU is begonnen en voltooid, erkent de RGS de opleidingstitel automatisch.
Voorbeeld van erkenning na ontvangst van een aanvullend document
Een Hongaarse arts dient bij de RGS een aanvraag tot erkenning van zijn opleidingstitel heelkunde in. Hij
legt een ‘Szakorvosi bizonyítvány’ over, op 1 januari 2005 afgegeven door de in Hongarije bevoegde
instantie. De opleidingstitel van de Hongaarse arts wordt vermeld in de Bijlagen bij de Richtlijn. Hongarije is
per 1 mei 2004 toegetreden tot de EU. De arts is zijn opleiding tot chirurg begonnen voor de
toetredingsdatum. De RGS kan in dat geval niet zonder meer aannemen dat de gevolgde opleiding
voldoet aan de vereisten die in de Richtlijn staan. Op verzoek van de RGS legt de Hongaarse arts een
verklaring over, afgegeven door de in Hongarije bevoegde autoriteit, waaruit blijkt dat de genoten
opleiding voldoet aan de vereisten van de Richtlijn. De RGS erkent op basis van deze verklaring de
opleidingstitel van de Hongaarse arts zonder de gevolgde opleiding inhoudelijk te beoordelen op
gelijkwaardigheid aan de Nederlandse opleiding heelkunde.

Paragraaf 1.3 Ontvangstbevestiging, completeren aanvraag en beslistermijn
De RGS bevestigt binnen een maand de ontvangst van een aanvraag om erkenning van de opleidingstitel
en deelt gelijktijdig mee met welke documenten de aanvraag dient te worden aangevuld.
De RGS besluit zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen drie maanden op de aanvraag tot erkenning.
De beslistermijn vangt aan op de datum waarop de RGS de aanvraag ontvangt. De tijd die nodig is om de
aanvraag compleet te maken door de arts, gaat niet ten koste van de beslistermijn van drie maanden.
De RGS handelt bij het opvragen van de stukken en het opschorten van de beslistermijn overeenkomstig
de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Een toelichting op de in deze handleiding genoemde documenten vindt u in de bijlage bij deze
handleiding.
2
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Voorbeeld van opschorten beslistermijn
Op 1 februari ontvangt de RGS een aanvraag tot erkenning en registratie van een Britse neuroloog. Op 3
februari bevestigt de RGS de ontvangst van zijn aanvragen en vraagt zij het ontbrekende bewijs van
opleidingstitel op. De RGS stelt daarvoor een termijn van vier weken. Op 1 maart ontvangt de RGS het
bewijs van zijn opleidingstitel, maar het waarmerk ontbreekt. De Britse neuroloog wordt door de RGS nog
éénmaal in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken het juist gewaarmerkte bewijs over te leggen.
Op 1 april stuurt de RGS daarover een brief. De RGS ontvangt op 20 april het gevraagde bewijs. In de
periodes waarin de RGS de arts de mogelijkheid biedt om zijn aanvraag compleet te maken loopt
beslistermijn niet. De RGS dient uiterlijk op 17 juni een besluit te nemen.

In een schema ziet dit er zo uit:

1-2

3-2

1-3

1-4

20-4

17-6

Beslistermijn
loopt

Beslistermijn
opgeschort

Beslistermijn
loopt

Beslistermijn
opgeschort

Beslistermijn
loopt

Deadline
besluit

Periode van de
ontvangst van
de aanvraag
tot het
moment
waarop de
RGS
ontbrekende
stukken
opvraagt.

Periode waarin
de arts de
aanvraag
aanvult of de
vier weken
termijn
ongebruikt
verstrijkt.

Periode van de
ontvangst van
de gevraagde
stukken tot het
moment
waarop de
RGS nogmaals
ontbrekende
stukken
opvraagt.

Periode waarin
de arts de
aanvraag
aanvult of de
vier weken
termijn
ongebruikt
verstrijkt.

Periode van de
ontvangst van
de gevraagde
stukken tot het
moment
waarop de
RGS besluit op
de (complete)
aanvraag.
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Paragraaf 2 Erkenning op grond van het algemeen stelsel en van ‘derde land’
diploma
Paragraaf 2.1 Welke opleidingstitels kunnen worden erkend op grond van het algemeen stelsel?
Opleidingstitels, die weliswaar binnen de Europese Economische Ruimte of Zwitserland zijn behaald, maar
niet in aanmerking komen voor automatische erkenning, worden beoordeeld op grond van de regeling
van het algemeen stelsel van erkenning van opleidingstitels van de Richtlijn. Hieronder kunnen
opleidingstitels vallen die niet op bijlage 5.1.3. of 5.1.4. van de Richtlijn zijn vermeld of opleidingstitels die zijn
behaald in een specialisme dat in Nederland geen equivalent kent.
Indien de behaalde opleidingstitel onder het algemeen stelsel valt, geldt voor de aanvraag tot erkenning
de procedure zoals beschreven in paragraaf 2.3 en verder.
Paragraaf 2.2 Welke opleidingstitels zijn zogenaamde ‘derde land’ diploma’s?
Opleidingstitels, die niet zijn behaald binnen de Europese Economische Ruimte of Zwitserland zijn diploma’s
uit een ‘derde land’. Op grond van het Besluit buitenslands gediplomeerden geldt voor de aanvraag tot
erkenning van deze beroepskwalificaties tevens de procedure zoals beschreven in paragraaf 2.3 en
verder.
De Richtlijn is slechts van toepassing op onderdanen van en lidstaat van de Europese Economische Ruimte
of van Zwitserland. Dat betekent dat indien de arts geen onderdaan is van een van deze landen, tevens
de erkenningsprocedure zoals beschreven in paragraaf 2.3 geldt, zelfs als de arts bezit over een
opleidingstitel die voor automatische erkenning in aanmerking zou komen.
Onder ‘onderdaan van een lidstaat’ verstaat de RGS evenwel tevens een onderdaan van een derde
land, indien deze in een lidstaat beschikt over de verblijfsstatus van langdurig ingezetene.3
Paragraaf 2.3. Voor de aanvraag tot erkenning en registratie vereiste documenten 4
Voor de beoordeling van een aanvraag tot erkenning vraagt de RGS bij de ontvangstbevestiging van de
aanvraag in elk geval een opleidingstitel op. Daarnaast kan de RGS voor de beoordeling van de
aanvraag tot erkenning tenminste de volgende aanvullende documenten opvragen:
-

Opleidingscurriculum;

-

Bewijs van na het afronden van de specialistenopleiding opgedane werkervaring;

-

Overzicht van de door de arts gevolgde deskundigheidsbevordering;

-

Curriculum Vitae.

Richtlijn 2003/109/EG regelt binnen de EU de verblijfsstatus van langdurig ingezetene. Onderdanen van
derde landen die ten minste vijf jaren ononderbroken op het grondgebied van een lidstaat hebben
verbleven komen in aanmerking voor de verblijfsstatus langdurig ingezetene (artikel 4 Richtlijn
2003/109/EG). Langdurig ingezetenen genieten op het gebied van onder andere de erkenning van
beroepstitels dezelfde behandeling als onderdanen van de lidstaat (artikel 11 lid 1 onder c. Richtlijn
2003/109/EG). Om deze reden acht de RGS de bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG over het erkennen van
opleidingstitels tevens van toepassing op langdurig ingezetenen.
3

Een toelichting op de in deze handleiding genoemde documenten vindt u in de bijlage bij deze
handleiding.
4
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Omdat de RGS de aanvragen tot erkenning en registratie tegelijkertijd behandelt, vraagt zij bij de
ontvangstbevestiging tevens de documenten op die vereist zijn voor de aanvraag tot registratie. Dit zijn
tenminste de volgende documenten:
-

Certificate of Current Professional Status;

-

Bewijs dat de arts de Nederlandse taal voldoende beheerst;

-

Bewijs van inschrijving in het BIG-register van artsen.

Paragraaf 2.4 Beoordeling van de gevolgde opleiding
Paragraaf 2.4.1 Wijze van beoordelen
De RGS beoordeelt de door de arts gevolgde specialistenopleiding inhoudelijk op gelijkwaardigheid aan
de Nederlandse opleiding in het desbetreffende specialisme. Voor deze beoordeling baseert de RGS zich
op het specifieke Besluit en het geldende landelijke opleidingsplan voor het betreffende specialisme. De
RGS gaat na of de opleidingsonderdelen tijdens de Nederlandse opleiding aan bod dienen te 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.
Paragraaf 2.4.2 Uitkomsten van de beoordeling
Indien de RGS oordeelt dat de door de arts gevolgde specialistenopleiding gelijkwaardig is aan de
Nederlandse opleiding, erkent zij de door de arts behaalde beroepskwalificatie in het betreffende
specialisme.
Indien de RGS oordeelt dat de gevolgde opleiding niet gelijkwaardig is aan de Nederlandse opleiding,
beoordeelt zij vervolgens of de door de arts na afronding van de opleiding gevolgde bij- en nascholing
en/of genoten werkervaring de tekortkomingen in de opleiding compenseert. In het geval de
tekortkomingen worden gecompenseerd, erkent de RGS de behaalde beroepskwalificatie.
Indien de RGS oordeelt dat de gevolge bij- en nascholing en de verrichte werkzaamheden de tekorten in
de opleiding niet compenseren, beoordeelt de RGS of de arts de tekorten kan compenseren door middel
van het volgen van een aanpassingsstage. De aanpassingsstage kent een duur van minimaal drie
maanden en maximaal drie jaar (zie paragraaf 3).
Indien de tekorten dermate groot zijn dat deze niet kunnen worden weggewerkt door het volgen van een
aanpassingsstage wijst de RGS de aanvraag tot erkenning af. De arts zal de Nederlandse opleiding voor
het betreffende specialisme moeten volgen en een Nederlandse opleidingstitel moeten verkrijgen om
uiteindelijk in aanmerking te komen voor registratie als specialist.
Paragraaf 2.5 Erkenning na voltooien aanpassingsstage
Indien de RGS oordeelt dat de arts in aanmerking komt voor een aanpassingsstage, besluit zij de aanvraag
tot erkenning toe te wijzen onder voorwaarde dat de arts met goed gevolg een aanpassingsstage
voltooit. In haar besluit adviseert de RGS de arts over de inhoud en duur van de te voltooien
aanpassingsstage. De erkenning kan pas plaatsvinden na succesvolle voltooiing van de aanpassingsstage.
Nadat de RGS de eindbeoordeling van de opleider of het hoofd van het opleidingsinstituut ontvangt,
waaruit blijkt dat de kennis en kunde van de arts gelijkwaardig zijn aan die van een in Nederland
opgeleide geneeskundig specialist en de arts in staat is het specialisme in Nederland zelfstandig en naar
behoren uit te oefenen, erkent zij de beroepskwalificatie.
Indien de RGS de eindbeoordeling van de opleider of het opleidingsinstituut ontvangt, waaruit blijkt dat de
kennis en kunde van de arts niet gelijkwaardig zijn aan die van een in Nederland opgeleide geneeskundig
specialist of de arts niet in staat is het specialisme in Nederland zelfstandig en naar behoren uit te oefenen,
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besluit zij de aanvraag tot erkenning af te wijzen. Een aanvraag tot registratie wordt door de RGS ook
afgewezen. De RGS maakt deze besluiten in één brief aan de arts kenbaar. Tegen deze besluiten is
bezwaar mogelijk.
Paragraaf 2.6 Ontvangstbevestiging, completeren aanvraag en beslistermijn
De RGS bevestigt binnen een maand de ontvangst van een aanvraag tot erkenning van de opleidingstitel
en deelt gelijktijdig mee met welke documenten de aanvraag dient te worden aangevuld. De RGS besluit
zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen drie maanden op de aanvraag. De beslistermijn vangt aan op
de datum waarop de RGS de aanvraag ontvangt.
De termijn kan eenmaal aansluitend met een maand worden verlengd. De RGS informeert de aanvrager
hierover voor het verstrijken van de beslistermijn.
Komt een arts in aanmerking voor een aanpassingsstage dan houdt de RGS ook het besluit op de
aanvraag tot registratie aan. Registratie kan immers niet eerder plaatsvinden dan nadat de buitenlandse
opleidingstitel is erkend. Na voltooiing van de aanpassingsstage neemt de RGS een besluit op zowel de
aanvraag tot erkenning als de aanvraag tot registratie. In het geval van een aanpassingsstage gaat de
RGS ervan uit dat de arts akkoord gaat met het opschorten van de beslistermijn voor registratie.

Voorbeeld erkenning na aanpassingsstage
Op 1 maart 2016 ontvangt de RGS van een Zuid-Afrikaanse arts een aanvraag tot erkenning van zijn
opleidingstitel in urologie. Op 6 maart 2016 bevestigt de RGS de ontvangst van de aanvraag en deelt zij
aan de hem mee welke documenten nodig zijn om de aanvraag compleet te maken. Op 4 april 2016
ontvangt de RGS de ontbrekende documenten en is de aanvraag tot erkenning compleet. De RGS
beoordeelt op basis van de beschikbare documentatie of de opleiding urologie in Zuid-Afrikaanse
gelijkwaardig is aan de Nederlandse opleiding urologie. Naar aanleiding van de beoordeling besluit de
RGS op 1 juni 2016 om de opleidingstitel van de Zuid-Afrikaanse arts te erkennen als hij met goed gevolg
een aanpassingsstage heeft voltooid. De RGS adviseert een aanpassingsstage van anderhalf jaar voltijds
en geeft daarbij uit welke opleidingsonderdelen de stage bestaat.
Op 15 december 2016 verleent de RGS de Zuid-Afrikaanse arts toestemming om tussen 1 januari 2017 en 1
juli 2018 een aanpassingsstage te volgen. Op 15 juni 2018 ontvangt de RGS de eindbeoordeling van de
opleider, waaruit blijkt dat hij in staat moet worden geacht het specialisme urologie in Nederland
zelfstandig uit te oefenen. Naar aanleiding daarvan besluit de RGS op 1 juli 2018 zijn Zuid-Afrikaanse
opleidingstitel te erkennen.
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Bepalingen Besluit buitenslands gediplomeerden over de aanpassingsstage
B.5.
1.

Aanpassingsstage
Er is een aanpassingsstage die tot doel heeft de kennis en kunde van een arts, bedoeld in artikel
B.3. te beoordelen of deze zodanig te scholen dat hij de geneeskunde op het competentieniveau
van de betreffende specialistenopleiding in Nederland kan uitvoeren.

2.

De duur van de aanpassingsstage bedraagt ten minste drie maanden en ten hoogste drie jaar
indien de werkzaamheden van de arts een volledige werkweek omvatten. Bij deeltijd wordt deze
periode naar rato van de deeltijd aangepast met een minimum van 50%.

3.

De aanpassingsstage vindt plaats bij een opleidingsinrichting onder begeleiding van een opleider
of onder supervisie van een opleidingsinstituut.

4.

De arts begint met die aanpassingsstage binnen één jaar nadat de RGS heeft bepaald dat de arts
in aanmerking komt voor een aanpassingsstage.

5.

De arts begint eerst met de aanpassingsstage als deze beschikt over een registratie in de zin van
artikel 3 van de Wet BIG.

B.6.
1.

Inhoud
Het opleidingsinstituut of de opleider stelt het programma voor de aanpassingsstage op, zodanig
dat dit aansluit bij het landelijk opleidingsplan voor het desbetreffende specialisme.
Bij het opstellen van het programma voor de aanpassingsstage houdt het opleidingsinstituut of de
opleider rekening met de uitgangssituatie van de betreffende arts en maakt daartoe gebruik van
de voor de betreffende opleiding geldende toetsmethoden.
Het programma van de aanpassingsstage behoeft goedkeuring door de RGS en kan eerst
aanvangen nadat deze goedkeuring door de RGS is verleend.

2.

3.
4.

Een wijziging van het programma van een door de RGS goedkeurde aanpassingsstage behoeft
goedkeuring door de RGS en kan pas aanvangen nadat deze goedkeuring door de RGS is
verleend.

B.7.
1.

(Eind)beoordeling
Het opleidingsinstituut of de opleider beoordeelt de arts gedurende de aanpassingsstage iedere
drie maanden, legt deze beoordelingen schriftelijk vast en brengt deze ter kennis van de RGS en
de arts.

2.

Aan het eind van de aanpassingsstage beoordeelt het opleidingsinstituut of de opleider of de
kennis en kunde van de arts gelijkwaardig zijn aan die van een in Nederland opgeleide
geneeskundig specialist en of de arts in staat is het betreffende specialisme in Nederland
zelfstandig en naar behoren uit te oefenen.
De eindbeoordeling legt het opleidingsinstituut of de opleider schriftelijk vast op een door de RGS
vastgesteld formulier ten behoeve van de erkenning.

3.

Artikelsgewijze toelichting
Paragraaf II-B Aanpassingsstage
Deze paragraaf regelt de aanpassingsstage. De aanpassingsstage als zodanig stond al in de Richtlijn en
was in de Kaderbesluiten verdeeld in een eventuele beoordelingsstage en een individueel
scholingsprogramma. Binnen de Kaderbesluiten CHVG, CCMS en CSG waren deze mogelijkheden niet
uniform geregeld. Zo kon een sociaal geneeskundige geen beoordelingsstage volgen en was ook de duur
van het individueel scholingsprogramma wisselend afhankelijk van het toepasselijke Kaderbesluit.
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Met het samenvoegen van de regelgeving betreffende de erkenning en registratie van buitenlands
gediplomeerden is ervoor gekozen niet langer een onderscheid te maken tussen de verschillende vormen
maar een overkoepelende aanpassingsstage in te voeren. Hierbij wordt wel aangesloten bij de
verschillende opleidingsstructuren. Zo is het hoofd van het opleidingsinstituut de eindverantwoordelijke als
het gaat om artsen vallend onder de Kaderbesluiten CHVG en CSG en de opleider bij de artsen vallend
onder het Kaderbesluit CCMS.
De aanpassingsstage kan nog steeds bestaan uit een beoordelingsperiode of een scholingsperiode.
Succesvolle afronding van de aanpassingsstage leidt tot een erkenning van de beroepskwalificaties.
Duur en inhoud
De opleider of het hoofd van het opleidingsinstituut bepaalt de duur en inhoud van de aanpassingsstage.
Hierbij geldt dat een aanpassingsstage tenminste drie maanden en niet meer dan drie jaar mag duren
indien voltijds gevolgd. Met inachtneming van deze grenzen is het aan de opleider vast te stellen hoelang
hij nodig heeft om te kunnen beoordelen of de arts in staat is het specialisme zelfstandig en naar behoren
uit te oefenen dan wel om de arts bij te scholen zodat deze hiertoe in staat is. Een eventuele tussentijdse
aanpassing door de opleider is –met inachtneming van deze grenzen- mogelijk. Hierbij wordt aangesloten
bij de gedachte van individualisering van de opleidingsduur.
De Kaderbesluiten CHVG en CSG bevatte specifieke vereisten voor de inhoud van een individueel
scholingsprogramma. Er is voor gekozen deze vereisten te veralgemeniseren en te volstaan met de
bepaling dat de aanpassingsstage moet aansluiten bij het landelijk opleidingsplan van het desbetreffende
specialisme.
Rol RGS
Van te voren dient er een voorstel ter goedkeuring bij de RGS neergelegd te worden. De RGS beoordeelt
of de duur van de aanpassingsstage binnen de geconstateerde bandbreedte valt en voldoet aan de
specifieke vereisten zoals opgenomen in het besluit. Gedurende de aanpassingsstage dient de opleider
op door de RGS vastgestelde formulieren de voortgang van de aanpassingsstage vast te leggen en ter
kennis te brengen van de RGS. Hiermee kan de RGS vaststellen of de begeleiding en de beoordeling van
de aanpassingsstage zorgvuldig plaatsvindt.
De arts moet binnen één jaar met de aanpassingsstage aanvangen. Het stellen van een termijn voorkomt
dat de kennis van de arts verwatert omdat hij gedurende langere tijd niet in zijn specialisme werkzaam is
en biedt de RGS de gelegenheid om het besluitvormingsproces over het verzoek tot registratie te
bewaken.
Bezwaar
Indien de arts het niet eens is met het besluit van de RGS tot al dan niet goedkeuring van een
aanpassingsstage of tot wijziging van de duur van deze aanpassingsstage of om de beroepskwalificatie
niet te erkennen na afronding van een aanpassingsstage kan deze hiertegen bezwaar maken.
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Paragraaf 3 Aanpassingsstage
Paragraaf 3.1 Aanvang en inhoud aanpassingsstage
Na bekendmaking van het besluit, waarin de RGS bepaalt dat de arts in aanmerking komt voor erkenning
van zijn opleidingstitel na het volgen van een aanpassingsstage, dient de arts binnen een jaar te starten
met de aanpassingsstage. De arts is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een opleidingsplaats.5
Het is aan de opleider c.q. het hoofd van het opleidingsinstituut (hierna: de opleider) om de inhoud en
duur van de aanpassingsstage te bepalen, waarbij hij rekening dient te houden met het advies van de
RGS, zoals beschreven in het besluit van de RGS tot het volgen van een aanpassingsstage.
De arts dient er mee rekening te houden dat de RGS het door de opleider opgestelde plan met betrekking
tot de inhoud en de duur van de aanpassingsstage voor de start van de stage moet goedkeuren.
Paragraaf 3.2 Gedurende de aanpassingsstage
Paragraaf 3.2.1 Feitelijke begeleiding
De feitelijke begeleiding bij aanpassingsstages kan plaatsvinden door alle leden van de opleidingsgroep.
De opleider is verantwoordelijk voor duur, inhoud, evaluatie van de stage en terugkoppeling naar de RGS.
Bij aanpassingsstages onder supervisie van het opleidingsinstituut is het hoofd van de opleiding
verantwoordelijk voor de duur inhoud evaluatie en terugkoppeling naar de RGS. De begeleiding kan in
dat geval (mede) door de praktijkopleiders plaatsvinden.
Paragraaf 3.2.2 Tussentijdse wijziging en beëindiging
Het tussentijds wijzigen van de aanpassingsstage qua duur en inhoud is mogelijk. De opleider moet
motiveren waarop een verkorting en/of verlenging van de aanpassingsstage is gebaseerd.
De opleider kan de aanpassingsstage bijvoorbeeld voortijdig beëindigen indien er een gevaar is voor de
patiëntenzorg of wanneer de arts aantoonbaar onvoldoende leerbaar is. De opleider moet de RGS
hiervan direct en onderbouwd in kennis stellen.
Paragraaf 3.2.3 Tussentijdse beoordeling
Gedurende de aanpassingsstage dient de opleider c.q. het hoofd van het opleidingsinstituut elke drie
maanden de voortgang te bespreken met de arts en deze op door de RGS vastgestelde formulieren de
vast te leggen. De opleider zorgt dat de RGS de beschikking krijgt over deze beoordelingsformulieren.
Paragraaf 3.3 Eindbeoordeling
Tegen het einde van de aanpassingsstage beoordeelt de opleider of de kennis en kunde van de arts
gelijkwaardig zijn aan die van een in Nederland opgeleide geneeskundig specialist en de arts in staat is het
specialisme in Nederland zelfstandig en naar behoren uit te oefenen. De opleider stelt de eindbeoordeling
op schrift en zorgt dat de RGS hierover de beschikking krijgt.
Paragraaf 3.4 Aanpassingsstage met een geclausuleerde BIG-registratie
Artsen met een geclausuleerde BIG registratie (diploma buiten de EU nagenoeg gelijkwaardig aan
Nederlands diploma) kunnen ook starten met een aanpassingsstage. De gedachte hierachter is dat de
arts de kennismakingsperiode ten behoeve van het verkrijgen van een ongeclausuleerde BIG registratie
mag combineren met de aanpassingsstage ten behoeve van het verkrijgen van de erkenning als specialist
bij de RGS. De RGS beoordeelt per geval of dit tot de mogelijkheden behoort.

Een overzicht van erkende opleidingsinstituten vindt u via: www.knmg.nl/Opleiding-en-herregistratie/RGS1/Opleiding.htm.
5
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Voorbeeld volgen van een aanpassingsstage
Een arts uit een derde land dient bij de RGS een aanvraag tot erkenning van haar opleidingstitel
reumatologie in. Zij overlegt een gewaarmerkt diploma afgegeven door de bevoegde autoriteit in het
land van herkomst. De RGS oordeelt dat de opleidingsduur van zes jaar gelijkwaardig is aan de
Nederlandse opleiding reumatologie. De opleiding in het derde land bestond uit vier jaar interne
geneeskunde gevolgd door twee jaar reumatologie. Dit is niet gelijkwaardig aan de opleiding in
Nederland, die bestaat uit drie jaar interne geneeskunde en drie jaar reumatologie. De RGS concludeert
dat er een opleidingstekort is van één jaar reumatologie. Daarnaast stelt de RGS vast dat de twee jaar
waarin de arts in de reumatologie is opgeleid op een aantal onderdelen inhoudelijk afwijkt van de
Nederlandse opleiding.
De RGS besluit dat een aanpassingsstage het tekort in de duur en inhoud van de opleiding van de arts kan
compenseren. De RGS adviseert dat de aanpassingsstage twee jaar voltijds duurt.
De RGS ontvangt van de arts een plan voor een aanpassingsstage voor de duur van twee jaar,
ondertekend door een erkend opleider reumatologie. Omdat het plan ook qua inhoud overeenstemt met
het advies van de RGS, besluit zij de arts toestemming te verlenen de aanpassingsstage te volgen conform
het voorgelegde plan. Na een jaar ontvangt de RGS van de opleider schriftelijk een bericht waaruit blijkt
dat, gegeven de competentieontwikkeling van de arts, deze na anderhalf van de twee jaar in staat moet
worden geacht het specialisme reumatologie zelfstandig te kunnen uitoefenen. De RGS besluit in te
stemmen met verkorting van de aanpassingsstage.
Anderhalf jaar na aanvang van de aanpassingsstage ontvangt de RGS de eindbeoordeling, gemotiveerd
en ondertekend door de opleider, waaruit blijkt dat de arts de reumatologie zelfstandig en verantwoord
kan uitoefenen.
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Bepaling Besluit buitenslands gediplomeerden over registratie
B.8.
1.

2.

3.
4.

Registratie
Indien een arts met een erkende beroepskwalificatie, als bedoeld in artikel B.2., tweede lid, B.3.,
vierde of zesde lid in het betreffende specialistenregister wenst te worden ingeschreven, meldt hij
zich schriftelijk bij de RGS. De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:
a.
een bewijs van erkenning als bedoeld in artikel B.2., tweede lid, artikel B.3., vierde of zesde
lid;
b.
een bewijs dat hij als arts is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3. van de Wet
BIG;
c.
een recent bewijs dat hij gerechtigd is tot de beroepsuitoefening in het desbetreffende
specialisme in het land van herkomst;
d.
een bewijs dat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst;
e.
een bewijs dat hij vanaf het moment van voltooiing van de opleiding zijn specialisme
regelmatig heeft uitgeoefend door ten minste 16 uur per week in het betreffende
specialisme werkzaam te zijn geweest.
Indien de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, meer dan vijf jaar na afgifte van het bewijs van het
voltooid hebben van de opleiding in het desbetreffende specialisme, door de bevoegde
autoriteiten van het land van oorsprong of herkomst wordt ingediend, en de RGS oordeelt dat de
aanvraag voor het overige aan de vereisten voor registratie voldoet, dan vindt registratie slechts
plaats indien de betrokken arts voldoet aan de eisen van artikel B.4. van het Besluit herregistratie
specialisten. In afwijking van dit artikel hoeft de daar genoemde deskundigheidsbevordering niet
geaccrediteerd te zijn.
De RGS schrijft de arts, bedoeld in het eerste en tweede lid, na ontvangst van de daar genoemde
stukken en met inachtneming van het bepaalde in de Regeling, in voor een periode van vijf jaar.
De RGS hanteert als ingangsdatum van de registratie de meest recente van de volgende twee
data, te weten de datum waarop de aanvraag tot registratie is gedaan of de datum van
inschrijving in het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.

Artikelsgewijze toelichting
B.8.
Registratie
De arts met een erkende beroepskwalificatie genoemd in B.2., of B.3. kan zich vervolgens laten registreren
in het specialistenregister. Voor zijn registratie gelden evenwel aanvullende voorwaarden:
De afgegeven erkenning van de beroepskwalificatie mag niet ouder zijn dan vijf jaar.
De aanvrager moet ten tijde van zijn registratieaanvraag zijn ingeschreven in het BIG-register.
De aanvrager moet bewijzen dat hij in het land van herkomst gerechtigd is tot beroepsuitoefening.
De Nederlandse taalbeheersing van de aanvrager is voldoende om met Nederlandse patiënten en
collega’s te communiceren.
De aanvrager moet aantonen dat hij vanaf het moment van voltooiing van de opleiding zijn
specialisme regelmatig heeft uitgeoefend door ten minste 16 uur per week in het betreffende
specialisme werkzaam te zijn geweest
De taaltoets moet met name in het licht van de bescherming van de patiëntveiligheid worden gezien.
Verder geldt de extra eis dat de aanvrager na zijn opleiding ten minste 16 uur werkzaam is geweest in het
betreffende specialisme.
Tweede lid: bij een aanvraag langer dan vijf jaren na de afgifte van de erkenning, moet de aanvrager zijn
specialistische vaardigheden voldoende op peil hebben gehouden.
Derde lid: De periode van registratie is vijf jaar.
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Paragraaf 4 Registratie
Paragraaf 4.1 Aanvraag tot registratie
Nadat de RGS heeft vastgesteld dat de beroepskwalificaties van de arts als specialist in aanmerking
komen voor erkenning, beoordeelt zij of de arts in aanmerking komt voor registratie als specialist. De RGS
beoordeelt de aanvraag tot registratie zoals vanaf paragraaf 4.2 is weergegeven.
Paragraaf 4.2 Voor de aanvraag tot registratie vereiste documenten 6
Voor de beoordeling van de aanvraag tot registratie kan de RGS tenminste de volgende documenten
opvragen:
-

Certificate of Current Professional Status;

-

Bewijs dat de arts de Nederlandse taal voldoende beheerst;

-

Bewijs van inschrijving in het BIG-register van artsen;

-

Verklaring over de door de arts verrichte werkzaamheden;

-

Overzicht van de door de arts gevolgde deskundigheidsbevordering.

In het geval de RGS de aanvraag tot registratie binnen drie maanden na de afgifte van de opleidingstitel
van de arts ontvangt, vraagt de RGS de verklaring werkzaamheden en het overzicht van gevolgde bij- en
nascholing niet op. Indien de RGS de aanvraag meer dan drie maanden, maar binnen vijf jaar na de
afgifte van de opleidingstitel ontvangt, vraagt zij geen overzicht van gevolgde bij- en nascholing op.
Paragraaf 4.3 Beoordeling van het vereiste van werkzaamheid
Indien de opleidingstitel van de arts op het moment dat de RGS de aanvraag tot erkenning en registratie
ontvangt meer dan drie maanden geleden is afgegeven, beoordeelt de RGS of de arts vanaf de afgifte
van de opleidingstitel tot de datum waarop de aanvraag wordt ontvangen ten minste zestien uur per
week in het betreffende specialisme werkzaam is geweest.
Werkzaamheden die zijn verricht zonder dat de arts in het betreffende land over een registratie als
specialist beschikte (bijvoorbeeld in het geval van in Nederland onder supervisie verrichte
werkzaamheden) telt de RGS in de beoordeling van de aanvraag mee, zij het dat de RGS deze
werkzaamheden anders kan waarderen dan werkzaamheden die als geregistreerd geneeskundig
specialist zijn verricht.
Paragraaf 4.4 Beoordeling van het vereiste van deskundigheidsbevordering
Indien de opleidingstitel van de arts op het moment dat de RGS de aanvraag tot erkenning en registratie
ontvangt meer dan vijf jaar geleden is afgegeven, beoordeelt de RGS ook of de arts vanaf de afgifte van
de opleidingstitel gemiddeld ten minste 40 uur per jaar bij- en nascholing heeft gevolgd.
De RGS beoordeelt alleen of de arts in de vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag voldaan heeft aan het
vereiste van bij- en nascholing.
Paragraaf 4.5 Toets op taalvaardigheid
Om in aanmerking te komen voor registratie als specialist dient de arts aan de RGS aan te tonen dat hij het
Nederlands in voldoende mate machtig is om begrijpelijk met patiënten en collega’s te kunnen
communiceren. De RGS vereist daarom van de arts dat hij een recent bewijs overlegt van het hebben
voltooid van een Nederlandse taaltoets van B.2 niveau, zoals bedoeld in het Europees Referentiekader
(ERK). De arts kan ook op een andere wijze aan de RGS aantonen dat hij beschikt over een taalniveau dat
gelijk is aan B.2 van het ERK.
Een toelichting op de in deze handleiding genoemde documenten vindt u in de bijlage bij deze
handleiding.
6
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In gevallen waarin gelijktijdig een aanvraag tot inschrijving als arts in het BIG-register en een aanvraag tot
inschrijving als specialist bij de RGS wordt ingediend, zal het CIBG de in het buitenland opgeleide arts
toetsen op Nederlandse taalvaardigheid. De RGS zal aansluiten bij de taaltoets die het CIBG verricht in het
kader van de aanvraag tot inschrijving als arts. Omdat de regelgeving van het CIBG omtrent de taaltoets
op het moment van publicatie van deze Handleiding nog niet gereed is, zal de RGS het toetsen op
taalvaardigheid aanhouden tot het moment waarop het CIBG deze toets laat plaatsvinden.
Paragraaf 4.6 Inschrijving in het specialistenregister
In het geval de arts alle voor de aanvraag tot registratie benodigde documenten heeft verstrekt en de
RGS vaststelt dat de arts volledig aan de vereisten voor registratie heeft voldaan, schrijft de RGS de arts in
het betreffende specialistenregister in voor de duur van vijf jaar. De RGS bepaalt de ingangsdatum van de
inschrijving op de datum waarop de aanvraag tot registratie compleet is.
Paragraaf 4.7 Registratie na voltooiing aanpassingsstage
In het geval een arts met goed gevolg een aanpassingsstage voltooit (zie paragrafen 2.4 en 3), is deze in
staat zijn specialisme in Nederland zelfstandig en naar behoren uit te oefenen. Dat resulteert in een besluit
tot erkenning.
Met het afronden van de aanpassingsstage voldoet de arts aan de registratie-eisen, voor wat betreft
werkzaamheden en deskundigheidsbevordering. De RGS besluit de arts te registreren als specialist, mits er
geen sprake is van een bevoegdheid beperkende maatregel en de arts kan aantonen dat hij het
Nederlands in voldoende mate machtig is.
De ingangsdatum van de registratie is de dag volgend op de dag waarop de aanpassingsstage met
succes is voltooid.

Voorbeeld van aanvraag tot registratie, opleidingstitel ouder dan vijf jaar
De RGS ontvangt op 1 juni 2016 een aanvraag van een Franse arts tot erkenning van zijn opleidingstitel en
registratie als neuroloog. De opleidingstitel is door een Franse Universiteit afgegeven op 1 januari 2010 en
komt op grond van de Richtlijn in aanmerking voor automatische erkenning. De Franse arts verstrekt bij zijn
aanvraag een Certificate of Current Professional Status en een bewijs waaruit blijkt dat hij vanaf 15 mei
2016 ingeschreven staat als arts in het BIG-register. Het CIBG heeft vastgesteld dat de Franse arts over
voldoende Nederlandse taalvaardigheid beschikt. Ook verstrekt hij een verklaring over de door hem
verrichte werkzaamheden en documentatie over de gevolgde deskundigheidsbevordering. Op 15 juli 2016
is zijn aanvraag compleet.
Omdat de opleidingstitel op de ontvangstdatum van de aanvraag meer dan vijf jaar geleden is
afgegeven, beoordeelt de RGS of de Franse arts tussen 1 juni 2011 en 1 juni 2016 heeft voldaan aan de
vereisten met betrekking tot werkzaamheden en deskundigheidsbevordering. De RGS stelt op basis van de
verstrekte documenten vast dat de Franse arts gedurende die periode gemiddeld 35 uur per week
patiëntgebonden werkzaamheden als neuroloog heeft verricht en heeft deelgenomen aan 250 uur
deskundigheidsbevordering. Met het besluit van 1 augustus 2016 erkent de RGS de opleidingstitel en schrijft
zij de Franse neuroloog per 15 juli 2016 in het register neurologie, voor de duur van vijf jaar, tot 15 juli 2021.
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Bijlage bij Handleiding buitenslands gediplomeerden RGS
Documenten: toelichting en formele vereisten
1. Opleidingstitel
Als opleidingstitel accepteert de RGS een kopie van het diploma dat is behaald na afronding van de
specialistenopleiding. De kopie moet zijn voorzien van een origineel waarmerk, dat is geplaatst door of
een in Nederland geregistreerde notaris of de bevoegde autoriteit die het originele bewijs heeft
afgegeven. Een beëdigde vertaling van het document in het Nederlands of Engels moet zijn aangehecht,
tenzij het origineel in het Nederlands, Engels of Duits is opgesteld. Indien het waarmerk op de kopie niet
origineel is, kan de RGS navraag doen bij de verstrekkende autoriteit over de echtheid van het bewijs van
de behaalde opleidingstitel.
2. Conformiteitsverklaring
Dit is een bewijs dat de door de arts in het buitenland gevolgde specialistenopleiding is gevolgd conform
de vereisten die in de Richtlijn staan beschreven. De RGS kan de arts verzoeken een conformiteitsverklaring
over te leggen wanneer de arts zijn specialistenopleiding is begonnen voor de referentiedatum zoals
opgenomen in Bijlage 5.1.2. of 5.1.4. van de Richtlijn. Ook kan de RGS verzoeken om een
conformiteitsverklaring wanneer de benaming van de opleidingstitel niet overeenkomt met de titel die
voor het land waarin de specialistenopleiding is gevolgd is opgenomen in Bijlage 5.1.2., 5.1.3., of 5.1.4. van
de Richtlijn. Indien de RGS in deze gevallen van de arts het bewijs van de opleidingstitel met aanvullend
een conformiteitsverklaring ontvangt, kan zij de opleidingstitel erkennen zonder dat zij de door de arts
gevolgde opleiding inhoudelijk beoordeelt zoals bedoeld in artikel B.3., derde lid van het Besluit
buitenslands gediplomeerden. Is de overgelegde conformiteitsverklaring een kopie, dan stelt de RGS
hieraan dezelfde eisen als aan een kopie van de opleidingstitel.
3. Verklaring omtrent verworven rechten
Dit is een bewijs dat de arts in de vijf jaar die aan de afgifte ervan voorafgaan gedurende ten minste drie
jaar op een legale wijze het betreffende specialisme heeft uitgeoefend. De RGS kan de arts verzoeken een
verklaring omtrent verworven rechten over te leggen wanneer de arts zijn specialistenopleiding is
begonnen voor de referentiedatum die voor het betreffende land is opgenomen in Bijlage 5.1.2. of 5.1.4.
van de Richtlijn. Indien de RGS in dit geval van de arts het bewijs van de opleidingstitel met aanvullend
een verklaring omtrent verworven rechten ontvangt, kan zij de opleidingstitel erkennen zonder dat zij de
door de arts gevolgde opleiding inhoudelijk beoordeelt zoals bedoeld in artikel B.3., derde lid van het
Besluit buitenslands gediplomeerden. Is de overgelegde verklaring omtrent verworven rechten een kopie,
dan stelt de RGS hieraan dezelfde eisen als aan een kopie van de opleidingstitel.
4. Certificate of Current Professional Status
Het Certificate of Current Professional Status (ook wel genoemd een Certificate of Good Standing) is een
document, afgegeven door de in het betreffende land bevoegde autoriteit, waaruit blijkt dat op de arts
ten tijde van de aanvraag niet geen beroepsbeperkende maatregel van toepassing is
(schorsing/doorhaling).
De arts legt aan de RGS in elk geval een Certificate of Current Professional Status over afgegeven door de
bevoegde autoriteit in het land waarin hij zijn specialistenopleiding heeft afgerond. Ook legt de arts een
Certificate of Current Professional Status over voor elk land waarin hij als specialist werkzaam is geweest na
het afronden van zijn specialistenopleiding. Deze documenten mogen niet ouder zijn dan drie maanden.
Indien de arts een kopie van een Certificate of Current Professional Status overlegt, moet deze zijn voorzien
van een origineel waarmerk, dat is geplaatst door of een in Nederland geregistreerde notaris of de
bevoegde autoriteit die het originele bewijs heeft afgegeven. Een beëdigde vertaling van het document
in het Nederlands of Engels moet zijn aangehecht, tenzij het origineel in het Nederlands, Engels is
opgesteld.
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5. Bewijs van inschrijving als arts in het BIG-register
Uit het bewijs van inschrijving in het BIG-register van artsen blijkt in elk geval de datum van eerste registratie
in het BIG-register.
6. Opleidingscurriculum
Voor wat betreft het opleidingscurriculum verzoekt de RGS de arts om te verstrekken:
het standaard opleidingscurriculum dat in het land van herkomst van het diploma gold ten tijde
van de door de arts gevolgde opleiding in het betreffende specialisme en
-

een overzicht waarin wordt weergegeven hoe de arts zijn opleiding tot specialist heeft ingericht
met inachtneming van de in het land van herkomst geldende opleidingseisen.

Uit deze documenten tezamen dient gedetailleerd de aard, inhoud en duur van de tijdens de
specialistenopleiding gevolgde opleidingsonderdelen te blijken, zodat de RGS de vergelijking met de
Nederlandse opleidingseisen van het betreffende specialisme kan maken.
De RGS kan contact opnemen met de instantie die een of beide opleidingscurricula heeft verstrekt voor
bevestiging van de door de aanvrager aldaar gevolgde opleiding.
7. Bewijs van beheersing van de Nederlandse taal
Uit het bewijs van taalbeheersing moet blijken dat de arts het Nederlands in voldoende mate machtig is
om begrijpelijk met patiënten en collega’s te kunnen communiceren. De RGS vereist daarom van de arts
dat hij een recent bewijs overlegt van het hebben voltooid van een Nederlandse taaltoets van B.2 niveau,
zoals bedoeld in het Europees Referentiekader (ERK). De arts kan ook op andere wijze aan de RGS
aantonen dat hij beschikt over een taalniveau dat gelijk is aan B.2 van het ERK.
8. Verklaring werkzaamheden
Uit de verklaring omtrent verrichte werkzaamheden moet blijken gedurende hoeveel uren per week de arts
gemiddeld patiëntgebonden werkzaamheden als specialist heeft verricht. De arts dient gebruik te maken
van het door de RGS vastgesteld format verklaring werkzaamheden buitenslands gediplomeerden.
Dit format is beschikbaar op de website van de KNMG.
Een beëdigde vertaling van de verklaring werkzaamheden in het Nederlands of Engels dient te worden
aangehecht, tenzij het origineel is opgesteld in het Nederlands, Engels.
9. Overzicht van gevolgde deskundigheidsbevordering
De arts overlegt op een door de RGS vastgesteld format een overzicht de door hem na de
specialistenopleiding gevolgde deskundigheidsbevordering op het gebied van het specialisme waarvoor
hij registratie aanvraagt. Dit overzicht bevat ten minste de volgende gegevens:
-

Onderwerp van de betreffende deskundigheidsbevorderende activiteit;

-

Aanbieder van de activiteit;

-

De datum waarop en de plaats waarin de activiteit plaatsvond;

-

Het aantal uren dat de activiteit in beslag nam.
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