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Governance code RGS
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is een orgaan van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), als bedoeld in artikel 14 lid 2
onder e van de Wet BIG. De RGS bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en leden, voorgedragen door de
beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen. De RGS verricht haar taken op een
maatschappelijk verantwoorde, onafhankelijke, doelmatige en transparante wijze. Dit gebeurt op basis
van de volgende vijf hoofdbeginselen: Goed bestuur, kwaliteit, verantwoording, besluitvorming en toezicht.

1 Goed bestuur
Taak en werkwijze
1. De RGS voert haar taken uit op basis van het bepaalde in de wet, de Regeling en het Reglement van
Orde.
2. Bij de vervulling van haar taken zoals bepaald in artikel 27 van de Regeling houdt de RGS rekening met
het maatschappelijk belang, met de redelijkheid en met bijzondere individuele belangen.
3. De RGS maakt bij de uitvoering van haar taken gebruik van adviseurs. Zij hebben geen stemrecht.
Adviseurs zijn:
a Acht adviseurs gezamenlijk aangewezen door de volgende koepelorganisaties betrokken bij de
opleiding van geneeskundig specialisten: ActiZ, OVAL, GGD Nederland, GGZ-NL, NFU, NVZ, UWV en
VGN.
b Drie aios adviseurs gezamenlijk aangewezen door LOSGIO, LOVAH, DJS, VAAVG en VASON.
c Een secretaris van de RGS
d Een secretaris van het CGS.
Onafhankelijkheid
1. De RGS is zodanig samengesteld dat de (plaatsvervangende) leden ten opzichte van elkaar en welk
deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen zijn.
2. De leden van de RGS vervullen hun functie zonder last en zonder voorrang te geven aan een
deelbelang.
3. Leden van de RGS zijn geen lid van het Federatiebestuur, het bestuur van een (internationale)
wetenschappelijke vereniging of beroepsvereniging van het betreffende specialisme, het CGS of de
Adviescommissie of Geschillencommissie.
4. De (kandidaat-)leden van de RGS vermelden bij het aanvaarden van en ook tijdens hun
lidmaatschap eventuele nevenfuncties aan het Federatiebestuur en de RGS.
Integriteit
De RGS is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van het eigen functioneren. Haar leden zijn eerlijk,
fair en onafhankelijk in hun eigen functioneren en in de besluitvorming.
Transparantie
1. De RGS deelt mee aan een ieder die daarom vraagt of een persoon op dat moment in een erkend
specialisten- of profielregister staat ingeschreven.
2. De RGS verzorgt de openbare kennisgeving van een doorhaling of schorsing van een inschrijving in
een specialisten- of profielartsenregister, die het gevolg is van een rechterlijke uitspraak.
3. De RGS zet actief externe communicatie in via diverse kanalen ter ondersteuning, promotie en uitleg
van haar taken, activiteiten en doelstellingen.

2 Kwaliteit
1.
2.
3.

De RGS is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. Zij voert haar taken uit door
de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk aan te wenden.
De RGS ontwikkelt, verkondigt en evalueert jaarlijks haar missie, visie en jaarplanning. Uit deze cyclus
blijkt dat de RGS haar aangegeven doelen behaalt.
De afdeling Opleiding & Registratie (O&R) van de KNMG ondersteunt de RGS bij de uitoefening van
haar taken en werkzaamheden.
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3 Verantwoording
Algemeen/maatschappelijk
1. De RGS legt verantwoording af aan het Federatiebestuur en Onze Minister van VWS over uitvoering
van haar taken en werkzaamheden en het gevoerde beleid door het Jaarverslag als bedoeld in artikel
41 van de Regeling op te sturen.
2. De RGS is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van het Jaarverslag.
3. De RGS legt verantwoording af aan het Federatiebestuur over de naleving van deze code. Bij afwijking
van de code geeft zij aan op welke punten en met welke vervangende maatregelen dat is gebeurd.
Evaluatie
1. De RGS evalueert haar eigen functioneren tenminste jaarlijks.
2. Zij informeert het Federatiebestuur en de algemeen directeur van de KNMG over de uitkomsten van
deze evaluatie.

4 Besluitvorming
Individuele besluiten
1. De RGS houdt bij haar besluiten over registratie en herregistratie van specialisten rekening met de
evenredigheid (publieke taak RGS) en bij haar besluiten over opleiding en erkenningen en de
registratie en herregistratie van profielartsen met de redelijkheid en billijkheid (private taak RGS).
2. De RGS voert haar besluitvorming uit volgens vastgestelde procedures die transparant en toetsbaar
zijn.
Adviescommissie en Geschillencommissie
1. De RGS heeft ter bescherming van belangen van belanghebbenden een Adviescommissie ingesteld
die de RGS adviseert over bezwaren van belanghebbende(n) op besluiten van de RGS.
2. De RGS heeft voor geschillen over een besluit van een opleider, een opleidingsinrichting of een
opleidingsinstituut een Geschillencommissie in het leven geroepen. De RGS is geen partij bij deze
geschillen.
3. Beide commissies voeren hun taken uit op basis van de Regeling en hun eigen Reglementen van Orde.

5 Toezicht
RGS
De RGS ziet er op toe dat degenen tot wie de Kaderbesluiten en specifieke besluiten van het CGS zich
richten, deze ook naleven.
KNMG
1. Het Federatiebestuur van de KNMG benoemt de voorzitter en de leden van de RGS.
2. De RGS is onafhankelijk bij de uitoefening van haar taken en is privaatrechtelijk vormgegeven.
3. De RGS bezit rechtspersoonlijkheid als zij haar taken met betrekking tot (her)registratie in een
specialistenregister uitvoert.
4. De KNMG houdt toezicht op:
a de financiële verslaglegging en begroting van de RGS;
b de uitvoering door de RGS van haar bij wet of Regeling opgedragen taken;
c de naleving van verplichtingen door de RGS jegens Onze Minister.
Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
1. In uitzonderlijke situaties, als de RGS beleidsmatig in strijd handelt met Europese regelgeving en ter
bevordering van goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg, kan onze Minister de RGS
verplichten om het beleid aan te passen.
2. De RGS verstrekt desgevraagd aan onze Minister alle voor de uitoefening van diens taak benodigde
inlichtingen over de werkzaamheden van de RGS met betrekking tot de erkende specialistenregisters.
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Definities


Afdeling Opleiding & Registratie (O&R) KNMG
Het bureau van de KNMG staat onder leiding van de algemeen directeur van de KNMG. Een van
de afdelingen van het bureau is de afdeling Opleiding en Registratie (O&R). De afdeling O&R
ondersteunt de RGS in de uitvoering van haar taken.



Het College Geneeskundige Specialismen (CGS)
Het CGS is een op grond van artikel 14 lid 2 sub d Wet BIG ingesteld orgaan. Het CGS stelt eisen
vast die worden gesteld aan specialismen en profielen binnen de geneeskunde. Ook stelt het CGS
eisen aan specialisten en profielartsen in verband met hun opleiding en registratie in de registers
van de RGS.



KNMG
De KNMG is de representatieve organisatie zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 en lid 2 sub a Wet BIG.
De KNMG heeft de Regeling (specialismen en profielen geneeskunst) zoals bedoeld in artikel 14 lid
2 sub c Wet BIG vastgesteld.



Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Onze Minister van VWS kan bepalen dat een specialistentitel als wettelijk erkende specialistentitel
wordt aangemerkt.



Regeling specialismen en profielen geneeskunst (Regeling)
In de Regeling staan geregeld: (1) de procedure voor de besluitvorming binnen de organisatie
met betrekking tot het instellen van een specialistenregister, (2) de taken en samenstelling van de
verschillende organen en (3) de tariefstelling voor het behandelen van aanvragen.



Reglement van Orde van de RGS
Dit Reglement bevat nadere bepalingen over de samenstelling, werkwijze, besluitvorming en
taakverdeling van de RGS.



De RGS
De RGS is een orgaan overeenkomstig artikel 14 lid 2 sub e Wet BIG. De RGS heeft als
hoofddoelstelling de registratie en herregistratie van specialisten en profielartsen, het inschrijven
van aios in het opleidingsregister en de erkenning van opleidingsinstellingen en opleiders conform
de daartoe door het CGS gestelde eisen en in de door het CGS ingestelde registers.

Werking
Toepasselijkheid
Deze code is van toepassing op de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS), een orgaan
van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), als bedoeld in artikel 14 lid 2 d,
respectievelijk lid 2 e
Wet BIG. Deze code is met ingang van 17 oktober 2014 van kracht.
Grondslag
De RGS stelt deze code vast gelet op artikel 40 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van
15 december 2011
(hierna de Regeling). Het doel van deze code is om opvattingen over goed bestuur, kwaliteit, toezicht en
verantwoording vast
te leggen zodat deze voor iedereen die dat weten wil kenbaar zijn.
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