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Voorwoord
Zoals al in het jaarplan 2016 werd aangekondigd, is 2016 een interessant jaar geworden. En vooral ook een intensief jaar. De
inzet was kwaliteitsbevordering in brede zin
en daaraan is heel hard gewerkt. Er zijn ruim
19.000 individuele besluiten over (her)registratie, opleiding en erkenning genomen
waarvan een groot deel geheel digitaal is
verwerkt.
Dat komt vooral doordat MijnRGS op veel
onderdelen verder is geoptimaliseerd. Zo is
veel aandacht besteed aan het verhogen van
de snelheid van het systeem en zijn specifieke verbeteringen voor aios, opleidingsondersteuners en opleiders doorgevoerd. Al
deze verbeteringen zijn tot stand gekomen
in nauw overleg met de gebruikersgroep. Na
de valse start van MijnRGS in 2014, mogen
we er met recht trots op zijn dat we inmiddels veel tevreden geluiden horen.
Graag benoem ik het nog lopende project
‘Evaluatie en optimalisatie governance RGS’.
Door een onafhankelijk adviseur is in 2016
een start gemaakt met het doorlichten van
de besturing, organisatie en financiering van
de RGS. Er vonden diverse gesprekken en
bijeenkomsten met (afgevaardigden van)
stakeholders plaats. Ook de RGS zelf hield
zich op haar themamiddag in oktober uitvoerig met dit onderwerp bezig. De adviseur werd geïnformeerd over de opvattingen die in de RGS leven over de geschetste
modellen. Op grond hiervan wordt een advies opgesteld dat in het voorjaar van 2017
aan het federatiebestuur van de KNMG
wordt aangeboden.

In juni stelde de RGS de Visie gegevensverstrekking vast en inmiddels is al een aantal
verzoeken om gegevens hieraan getoetst en
zijn diverse overeenkomsten gesloten met
verschillende partijen.
Verder is nieuwe regelgeving van het CGS,
in het bijzonder Besluit herregistratie, voor
het grootste deel geïmplementeerd in de
werkzaamheden van de RGS. En ook het feit
dat de website van de RGS in een nieuw jasje is gestoken, is het vermelden waard.
Al met al een mooi jaar met bestendiging
van de goed lopende werkzaamheden op
de core business en een frisse start van een
aantal nieuwe projecten waarbij de RGS enige zelfreflectie niet schuwt.
Tot slot mag niet onvermeld blijven dat 2016
ook het jaar was waarin we afscheid hebben genomen van de eerste voorzitter van
de RGS, Bas Schreuder. Graag wil ik hem bedanken voor zijn inzet gedurende de eerste
jaren van het bestaan van de RGS. En met
genoegen bedank ik daarnaast alle betrokkenen bij het werk van de RGS in 2016.
Joop Blaauw
Voorzitter RGS
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Samenstelling RGS
De RGS bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, leden en hun plaatsvervangers, voorgedragen door wetenschappelijke - en beroepsverenigingen en een aantal adviseurs.1
De RGS vergaderde zeven keer in 2016 en
kwam daarnaast twee keer bijeen voor een
thema-middag.
Het dagelijks bestuur bestond in 2016 uit dr.
B.J.N. Schreuder (voorzitter), dr. H.J.L. Brackel, drs. V.A.J. Slenter, drs. R.L.S. Weersma
(vicevoorzitters) en mr. F.J.M. Vinkesteijn
(bestuurssecretaris). Het DB kwam tien keer
bijeen.

De RGS werkt met een mandaatbesluit en
een mandaatregister. Gemandateerde medewerkers of uitvoeringscommissies (UC’s)
nemen het overgrote deel van de besluiten
op grond van de mandaatregeling.
Aantal besluiten 2016
8%

Erkenning

37%
44%

Herregistratie
Opleiding
Registratie

11%

Adviescommissie
De adviescommissie behandelt bezwaren
tegen besluiten van de RGS en adviseert de
RGS of zij dit besluit moet handhaven of herzien. In 2016 zijn 30 bezwaarschriften ingediend. De adviescommissie bracht over 18
bezwaren advies uit2. 11 Bezwaarschriften
werden ingetrokken. Eind 2016 waren 7 bezwaarschriften nog in behandeling.
Besluiten van de RGS
In 2016 nam de RGS 19.165 besluiten op de
processen (her)registratie, opleiding en erkenningen waarvan ruim 65 in de RGS-vergadering. De productie van de RGS is sinds
haar start in 2013 stabiel met circa 19.000
besluiten.

Erkenning:
Herregistratie:
Opleiding:
Registratie:

1.547
6.995
8.456
2.167

Overig
In 2016 heeft de adviescommissie, in overleg met de RGS, haar Reglement van Orde
geëvalueerd dat op 1 januari 2013 in werking was getreden. Naar aanleiding van
deze evaluatie zijn onder meer de termijnen
van de RGS en de adviescommissie gekoppeld. Hiermee gaat de adviseringstermijn
voor de adviescommissie mee met de beslistermijn van de registratiecommissie als
deze wordt verdaagd of opgeschort.

1. Zie www.knmg.nl/rgs
2. Dit is inclusief de adviezen van de in 2015 ingediende maar nog niet afgehandelde bezwaarschriften.
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Geschillencommissie
De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie en doet uitspraak in opleidingsgeschillen tussen externe partijen zoals een aios en een opleider. De uitspraak is
voor partijen bindend. In 2016 zijn er 22 verzoekschriften ingediend. De geschillencommissie deed in 15 gevallen uitspraak3. Vijf
verzoekschriften zijn ingetrokken, waarvan
er drie in 2015 werden ingetrokken. Eind
2016 waren acht verzoekschriften nog in behandeling.
Evaluatie werkwijze RGS
De jaarlijkse interne zelfevaluatie vond
plaats middels een schriftelijke enquête en
een bespreking van de uitkomsten tijdens
een themamiddag in februari. Daarnaast
heeft de KNMG in december 2015 opdracht
gegeven tot externe evaluatie van de werkwijze van de RGS. Deze externe evaluatie
bestaat uit de evaluatie van (1) de governance van de RGS, (2) de bedrijfsvoering van
de RGS en (3) tarieven van de RGS (start in
2017).
Deelproject 1: Evaluatie en optimalisatie
governance RGS
Dit project is in 2016 uitgevoerd door een
onafhankelijk adviseur. Hem is gevraagd de
besturing, organisatie en financiering van
de RGS door te lichten en als de uitkomsten
daar aanleiding toe gaven om met verbetervoorstellen te komen. Op basis van diverse
gesprekken en bijeenkomsten met (afgevaardigden van) stakeholders, is een conceptrapport opgesteld. De RGS heeft tijdens
de thema-middag in oktober kennisgenomen van het rapport. De reactie van de RGS

hierop en overige reacties worden verwerkt
in een definitief advies aan de KNMG. Dit
advies wordt in 2017 verwacht en vervolgens ter vaststelling aan het federatiebestuur van de KNMG aangeboden.
Deelproject 2: Optimalisering
werkprocessen en bedrijfsvoering RGS
Dit deelproject is in januari 2016 gestart
voor de optimalisatie van de werkprocessen en de interne bedrijfsvoering binnen de
afdeling O&R van de KNMG. Doelstellingen
van het project zijn het verbeteren van de
werking van het systeem MijnRGS, het optimaliseren van de interne processen, het reduceren van de kosten en het introduceren
van een kwaliteitssysteem.
MijnRGS
Als onderdeel van deelproject 2 is in 2016
MijnRGS verder geoptimaliseerd. Zo is veel
aandacht besteed aan het verhogen van de
snelheid van het systeem en zijn specifieke verbeteringen voor aios, opleidingsondersteuners en opleiders doorgevoerd. Al
deze verbeteringen zijn tot stand gekomen
in nauw overleg met de gebruikersgroep.
De gebruikersgroep is in 2016 vier maal bijeengekomen en naast deze bijeenkomsten
heeft er op diverse andere momenten afstemming plaatsgevonden. Om de ervaringen met het systeem nader te inventariseren
zijn locatiebezoeken georganiseerd.
Daarnaast is in 2016 het traject gestart om
herregistratie via MijnRGS mogelijk te maken. Hiervoor is in het laatste kwartaal van
2016 een pilot gehouden onder specialisten
en profielartsen. De uitkomsten hiervan waren positief en daarom is digitaal herregis-

3.	Dit is inclusief de uitspraken van de in 2015 ingediende maar nog niet afgehandelde
verzoekschriften.
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treren voor alle specialisten en profielartsen
vanaf begin 2017 mogelijk.
Samenwerking
De RGS werkt inmiddels al een aantal jaren
met relevante stakeholders samen. Dit doet
zij in verschillende samenstellingen en in
meer of minder frequente mate. De positieve samenwerking met het CGS is voortgezet. En hoewel er op diverse momenten met
de NFU en NVZ wordt gesproken, wordt met
ingang van 2017 ook structureel overleg
met deze instellingen ingepland. Met het
Landelijk Overleg Registratie Commissies
(LORC) is in 2016 wederom een aantal maal
constructief overleg geweest over registratiecommissie-overstijgende onderwerpen.
Implementatie van verticaal visiteren
van opleidingsziekenhuizen
In september 2016 is besloten om verticaal
visiteren van opleidingen als nieuwe manier van visiteren in de periode 2017/2018

landelijk in te voeren. De RGS ziet verticaal
visiteren als middel om tot efficiencyverbetering te komen, maar ook als een volgende
stap in de modernisering van het toezicht
op de medisch specialistische vervolgopleidingen.
De implementatie van verticaal visiteren is
een belangrijke impuls voor de modernisering omdat de verticale visitatie – meer dan
de huidige opleidingsvisitaties – is gericht
op zowel het interne kwaliteitstoezicht door
de COC en Raad van Bestuur als op het
functioneren van het interne kwaliteitssysteem van opleidingsziekenhuizen. Het project is van betekenis voor een groot aantal
beroepsbeoefenaren en organisaties. Daarom worden de belangrijkste stakeholders, in
het bijzonder het CGS en andere organisaties als NFU, NVZ, FMS en DJS, nauw betrokken in het project.
De voorbereidingen zijn in 2016 gestart en
het uitvoeren van tenminste twee verticale
visitaties vindt plaats in het derde kwartaal
van 2017 met uitloop naar het vierde kwartaal.
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Reglement Plenaire Visitatiecommissies
Het gewijzigde Reglement PVC’s en visitatiecommissie RGS voor de specialismen en
profielen vallend onder de werking van het
Kaderbesluit CCMS (Reglement PVC’s) is in
2016 door de RGS vastgesteld.
In het Reglement zijn de taken en verplichtingen van de (leden van) PVC’s specifieker
vastgelegd dan voorheen met o.a. aandacht
voor de continue scholing van visitatoren en
gewenste minimale visitatiefrequentie per
visitator.
RGS Visitatie Vervolgcursus
In het RGS PVC-reglement is vastgelegd dat
leden van PVC’s deelnemen aan door de
RGS georganiseerde visitatie-vervolgcursussen en herhaaltrainingen. In 2016 verzorgden RGS-secretarissen trainingen voor bijna
alle PVC’s. De resterende PVC’s worden in

2017 bezocht.
Daarnaast heeft de RGS in samenwerking
met The Competence Group een visitatie-vervolgcursus in de vorm van een geaccrediteerde E-learning ontwikkeld. Het
voordeel van E-learning is dat de cursist de
cursus op een geschikt moment en in eigen tempo kan volgen. In 2017 worden de
PVC-leden die langer dan twee jaar geleden
aan de RGS-basistraining opleidingsvisitatie hebben deelgenomen uitgenodigd om
deze E-learning te volgen.
Opleiders/docentprofessionalisering
In het CCMS-Kaderbesluit is vastgelegd dat
leden van een opleidingsgroep geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten moeten volgen gericht op het verwerven van de competenties die behoren
bij het profiel van opleider en leden van de
opleidingsgroep.
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Daarom worden bij cluster 2 visitaties de docent- / opleidersprofessionalisering van de
leden van de opleidingsgroep en de betrokkenheid van de centrale opleidingscommissie hierbij beoordeeld.
Vanwege een, in de praktijk gebleken, grote
variatie in beoordelingen door visitatiecommissies besloot de RGS in 2016 tot meer
uniformiteit en voortaan een zwaarwegend
advies toe te kennen indien:
Er geen overzicht beschikbaar is van participatie van leden van de opleidingsgroep aan
(onderwijskundige) professionaliserings-activiteiten dan wel dat een of meer leden van
de opleidingsgroep in de voorafgaande vijf
jaren geen geaccrediteerde deskundigheid
bevorderende (onderwijskundige) professionaliserings-activiteiten hebben gevolgd.
Gegevensverstrekking en
overeenkomsten
De RGS heeft in maart 2015 een commissie
ingesteld om beleid over gegevensverstrekking te ontwikkelen. De commissie bestond
uit leden van de RGS en vertegenwoordigers van de NFU en NVZ. De commissie
heeft in juni 2016 een Visie gegevensverstrekking en een protocol vastgesteld en
daarmee zijn haar werkzaamheden afgerond. Vervolgens is een start gemaakt met
de implementatie van de visie. Alle verzoeken worden geregistreerd en juridisch beoordeeld. Bij honorering van een verzoek
wordt bekeken of het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk is. Afgewezen verzoeken worden schriftelijk en gemotiveerd
aan verzoeker meegedeeld. Er vindt een digitale archivering plaats van de aanvraag, de
motivering en de afhandeling.

Overeenkomst NZa-KNMG inz.
gegevensverstrekking opleidingsregister
(beschikbaarheidsbijdrage)
Eind 2016 hebben de Nederlandse Zorgautoriteit en de KNMG een overeenkomst
gesloten voor de levering van gegevens uit
het opleidingsregister van de RGS. De NZa
heeft voor de uitvoering van beleid rondom
de beschikbaarheidsbijdrage voor de (medische) vervolgopleidingen (voorheen: het
Opleidingsfonds) deze gegevens nodig. De
afspraken gaan in per 1 januari 2017 en vervangen de afspraken die de KNMG eerder
met VWS maakte over de verstrekking van
aios-gegevens.
Overeenkomst FMS-NFU-KNMG
Gedurende het gehele jaar zijn op basis van
een overeenkomst rapportages verstrekt
aan de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Federatie van
Universitair Medische Centra (NFU) aan de
respectievelijke projecten Individualisering
Opleidingsduur (IO) en Dedicated Schakeljaar (DSJ). De overeenkomst wordt in 2017
gecontinueerd.
Aanpassing Convenant CIBG-KNMG
In 2015 hebben het CIBG en de KNMG een
convenant gesloten over het wederzijds verstrekken van registratiegegevens van zowel
het BIG-register als het specialistenregister.
Onderdeel van die afspraken is het jaarlijks
evalueren en zo nodig herzien van het convenant. In 2016 heeft de evaluatie plaatsgevonden. Naast een aantal tekstuele aanpassingen zal de geactualiseerde versie met
name ingaan op de wederzijdse verstrekking van gegevens van artsen in opleiding
(aios) en profielartsen. Dit, vanwege de herregistgratie van artsen per 1 januari 2018 en
de gedachte dat dit zowel voor de arts als
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voor de beide registers zo optimaal mogelijk moet worden ingericht.
Implementatie regelgeving CGS
Besluit Herregistratie
De besluiten van het CGS voor vernieuwde
herregistratie voor geneeskundig specialisten en profielartsen zijn op 1 januari 2016 in
werking getreden. De eisen voor het deelnemen aan de evaluatie van het individueel
functioneren en de externe kwaliteitsevaluatie treden per 1 januari 2020 in werking.
Het inrichten en implementeren van deze
evaluatiecycli kost tijd. Om die reden is
de inwerkingtreding van de nieuwe eisen
gesteld op 1 januari 2020. De RGS begeleidt en faciliteert in samenwerking met het
CGS, de implementatie van dit besluit. De
kern van de implementatie is de ondersteuning van de wetenschappelijke verenigingen zodat zij tijdig de systemen van evaluatie geaccrediteerd hebben. Hierdoor kan
de individuele specialist tijdig aan de herregistratie-eisen voldoen. Om deze ondersteuning vorm te geven is een uitvoerend
projectteam ingesteld. In april 2016 is een
invitational conference georganiseerd waarbij de wetenschappelijke verenigingen de
mogelijkheid hadden elkaar te informeren
over hun implementatietrajecten, inmiddels
opgedane ervaringen met elkaar te delen
en uitdagingen in het implementatietraject
met elkaar te bespreken. De invitational conference is goed ontvangen door de genodigden en leverde veel praktische informatie op die de RGS meeneemt in de verdere
uitwerking van de implementatie van het Besluit herregistratie.

Beleidsregels herregistratie
Als gevolg van de inwerkingtreding van het
nieuwe besluit zijn de beleidsregels herregistratie van de RGS aangepast en in juli
2016 door de RGS vastgesteld.
Besluit buitenslands gediplomeerden
Op 18 januari 2016 zijn de Besluiten buitenslands gediplomeerden en buitenslands gediplomeerde profielartsen in werking getreden.
De wijze waarop de RGS uitvoering geeft aan
deze regelgeving is vastgelegd in de Beleidsregels Buitenslands gediplomeerden RGS.
In één document is de wet- en regelgeving
en het beleid opgenomen en zijn de documenten vermeld die de RGS opvraagt als een
buitenlandse specialist vraagt om diploma-erkenning en registratie. De beleidsregels zijn
in januari door de RGS vastgesteld.
Overig
In 2016 adviseerde de RGS een aantal keren
over uitvoeringsaspecten van diverse CGS
besluiten in het kader van de jaarlijkse wijzigingsronde.
Communicatie
De RGS communiceerde in 2016 met diverse nieuwsberichten rond onder meer de vernieuwde herregistratie-eisen, wijziging van
de Europese regelgeving en de btw-heffing.
Ook MijnRGS is met veel communicatie-uitingen ondersteund.
In 2016 is een aantal keer door de pers vragen gesteld over RGS-gerelateerde onderwerpen. De RGS heeft daar steeds in
overleg met de KNMG en zo nodig met de
Federatie Medisch Specialisten op adequate
wijze op gereageerd.
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Website RGS vernieuwd

Positionering

Doel van de vernieuwing van de website
is om de informatie gebruiksvriendelijker
aan te bieden, door de indeling te veranderen en tegelijkertijd mee te gaan met de
vernieuwing van de huisstijl en website van
de KNMG. De website van de RGS draagt
bij aan verdere herkenbaarheid en positionering van de RGS. De RGS pagina blijft
een aparte identiteit behouden binnen de
KNMG website. De opbouw is procesgericht; gericht op de levensfase waar de student, arts, of specialist zich in bevindt en de
teksten zijn korter en aansprekender.

Met de grondige aanpassing van de website
verwacht de RGS haar klantgerichte imago
te verbeteren. Doorvoering van het nieuwe
logo en de nieuwe huisstijl dragen eveneens
op belangrijke wijze bij aan herkenbaarheid,
zichtbaarheid en positionering van de RGS.
Met de introductie van MijnRGS voor herregistratie kan ook dit proces nu sneller en
makkelijker verlopen met klantvriendelijker teksten. Diverse communicatie naar de
achterban is steeds in overleg met de verschillende vertegenwoordigende gremia tot
stand gekomen.

In 2016 is de website van de RGS ruim
228.000 keer bezocht door 213.000 unieke
bezoekers. De bezoekers hebben in totaal
514.000 pagina’s bekeken.
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Afscheid eerste voorzitter RGS
Op 2 december 2016 vierde Bas Schreuder zijn afscheid als voorzitter van de RGS.
Schreuder was de eerste voorzitter van de
registratiecommissie in haar huidige vorm,
na samenvoeging van de drie aparte registratiecommissies. Joop Blaauw, huisarts, is
benoemd tot de nieuwe voorzitter van de
RGS. Per 1 januari 2017 is hij Bas Schreuder
opgevolgd.
Financiën en tarieven
Het federatiebestuur van de KNMG stelt de
tarieven vast, de minister van VWS geeft instemming. De tarieven van de RGS staan
vermeld op de website (www.knmg.nl/rgs).
In 2013 besloot de Belastingdienst dat de
RGS met terugwerkende kracht en voor de
toekomst btw moet heffen over al haar opleidings- en (her)registratie-activiteiten. Dit
had een btw-naheffing tot gevolg die for-

meel voor rekening van de federatie KNMG
kwam maar die uit de RGS-tarieven moet
worden voldaan. Tegen het besluit van de
Belastingdienst is de KNMG in beroep gegaan. In één procedure heeft de KNMG geageerd tegen de naheffing over de jaren
2008 – 2013; de andere procedure betreft
de opgelegde btw voor de RGS-activiteiten na 2013. De rechtbank heeft de KNMG
in 2016 in beide zaken in het gelijk gesteld.
Inmiddels is duidelijk dat de Belastingdienst
tegen beide uitspraken beroep heeft ingesteld. De uitkomst daarvan wordt niet voor
eind 2017 verwacht.
Begroting
2016

Realisatie
2016

Opbrengst
registratiegelden

€ 6.900.900

€ 6.706.900

Kosten

€ 7.068.600

€ 7.245.100

Resultaat

€ (-)167.700

€ (-)538.200
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