Besluit van 5 november 2014 houdende opvattingen over goed bestuur, toezicht en
verantwoording van het College Geneeskundige Specialismen

(Governancecode CGS)

Het College Geneeskundige Specialismen,

gelet op artikel 15 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst;
BESLUIT:
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Goed bestuur
Artikel 1.
Legitimatie
1.
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is een orgaan van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (KNMG), als bedoeld in artikel 14, tweede lid,
onder d van de Wet BIG.
2.
Het CGS verricht zijn taken maatschappelijk verantwoord, onafhankelijk, doelmatig en transparant
op basis van vijf hoofdbeginselen: goed bestuur, kwaliteit, verantwoording, besluitvorming en
toezicht.
3.
Het Federatiebestuur van de KNMG (Federatiebestuur) stelt het CGS in, omschrijft zijn taken en zijn
besluitvormingsprocedure en benoemt zijn leden.
4.
Het CGS is privaatrechtelijk vormgegeven.
Artikel 2.
Onafhankelijkheid
1.
Het CGS bestaat uit door de organisaties als genoemd in artikel 5 van de Regeling specialismen
en profielen geneeskunst (Regeling) voorgedragen en vervolgens door het Federatiebestuur
benoemde leden.
2.
Het CGS is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en welk deelbelang dan
ook
onafhankelijk en kritisch kunnen zijn.
3.
De leden van het CGS vervullen hun functie zonder last, met inachtneming van, maar zonder
verstrengeling met, de belangen van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen,
zorginstellingen en opleidingsinstellingen.
4.
Leden van het CGS zijn geen lid van het Federatiebestuur, het bestuur van een wetenschappelijke
vereniging of beroepsvereniging, de RGS, de adviescommissie of de geschillencommissie.
Artikel 3.
Integriteit
1.
Het CGS is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van het eigen functioneren.
2.
De leden van het CGS zijn individueel en als collectief objectief, eerlijk en fair.
3.
De (kandidaat-)leden van het CGS vermelden bij het aanvaarden van en ook tijdens hun
lidmaatschap eventuele nevenfuncties aan het Federatiebestuur en het CGS.
Artikel 4.
Transparantie
1.
Het CGS publiceert (ontwerp)besluiten en overige activiteiten op de website van de KNMG, in
Medisch Contact, via de Minister van VWS in de Staatscourant of in andere relevante media.
2.
Het CGS publiceert zijn jaarplan en jaarverslag.
3.
Het CGS zet actief externe communicatie in via diverse kanalen ter ondersteuning, promotie en
uitleg van zijn taken, activiteiten en doelstellingen.
Kwaliteit
Artikel 5.
Kwaliteit
1.
Het CGS is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren.
2.
Het CGS voert zijn taken uit door de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en
doelmatig mogelijk aan te wenden.
3.
Het CGS ontwikkelt, verkondigt en evalueert jaarlijks zijn missie, visie en jaarplanning, uit welke
cyclus blijkt dat het CGS zijn aangegeven doelen behaalt.
4.
Het CGS evalueert zijn eigen functioneren ten minste jaarlijks.
5.
De unit Opleiding en Functioneren van de KNMG ondersteunt het CGS bij de uitoefening van zijn
taken en werkzaamheden.
Verantwoording
Artikel 6.
Algemeen en maatschappelijk
1.
Het CGS betrekt het Federatiebestuur bij zijn werkzaamheden, als omschreven in het Reglement
van orde CGS.
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2.
3.

Het CGS legt verantwoording af aan het Federatiebestuur en de Minister van VWS over de
uitvoering van zijn taken en werkzaamheden en het gevoerde beleid door het jaarverslag als
bedoeld in artikel 16 van de Regeling.
Het CGS is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van het Jaarverslag.

Besluitvorming
Artikel 7.
Besluiten
1.
Het CGS voert zijn taken uit op basis van het bepaalde in de wet, de Regeling en het Reglement
van orde CGS.
2.
Bij de uitvoering van zijn taken houdt het CGS rekening met het maatschappelijk belang, met het
financiële belang, met de redelijkheid, met de uitvoerbaarheid en met bijzondere collectieve
belangen.
3.
Het CGS voert zijn besluitvorming uit volgens vastgestelde procedures die transparant en toetsbaar
zijn.
Toezicht
Artikel 8.
Toezicht
1.
De RGS houdt toezicht op de naleving van de besluiten van het CGS door degenen tot wie deze
besluiten gericht zijn.
2.
Het Federatiebestuur houdt toezicht op de uitoefening van de taken van het CGS via het jaarplan
en jaarverslag van het CGS.
3.
Besluiten van het CGS met betrekking tot de instelling van een specialistenregister, de eisen die
worden gesteld aan inschrijving als specialist en de erkenning van opleidingsinstellingen en
opleiders voor een specialisme, behoeven de instemming van de Minister van VWS. Dit betreft niet
de besluiten met betrekking tot profielen.
4.
De Minister van VWS houdt voorts toezicht op de uitoefening van de taken van het CGS middels
de subsidieverlening en subsidievaststelling aan de hand van de jaarbegroting, onderscheidenlijk
de jaarrekening van het CGS.
Overige bepalingen
Artikel 9.
Bekendmaking
Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving van de zakelijke inhoud ervan door publicatie
ervan op de website van de KNMG www.knmg.nl.
Artikel 10.
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 december 2014.
Artikel 11.
Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Governancecode CGS.
Utrecht, 12 november 2014
dr. G.A. van Essen,
voorzitter CGS

mr. M.C.J. Rozijn,
secretaris CGS
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