Besluit van 23 augustus 2019 houdende de wijziging van de
volgende besluiten: ∗

Besluit buitenslands gediplomeerden van 11 november 2015;
Kaderbesluit CGS van 13 maart 2019;
Besluit longziekten en tuberculose van 27 maart 2017;
Besluit geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten van 16 januari 2019.
Het College Geneeskundige Specialismen,
gelet op artikel 14, tweede lid, onder d. van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en
artikel 11 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst;
gezien de adviezen van de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsen Vereniging, het
Nederlands Huisarts Genootschap, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde,
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde, de Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten en de Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde;
BESLUIT:

* In de Staatscourant van 24 december 2019, nr. 70045 is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit en van
de instemming van de minister van VWS met dit besluit.
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I

Het Besluit buitenslands gediplomeerden wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel B.3, derde lid, komt als volgt te luiden:
3. Na ontvangst van de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, beoordeelt de RGS of de duur van de
gevolgde opleiding tenminste gelijk is aan de minimumduur, bedoeld in Richtlijn 2005/36/EG. Als de
duur tenminste gelijk is 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.
Indien de duur van de gevolgde opleiding korter is dan is dan de minimumduur, bedoeld in Richtlijn
2005/36/EG, wijst de RGS de aanvraag af.

B.

In paragraaf II-A wordt een artikel B.4a. toegevoegd, dat als volgt komt te luiden:
B.4a.
Aanvullende verklaringen en verworven rechten
Artikel 23, eerste tot en met zesde lid, alsmede artikel 27, tweede lid, tweede lid bis en derde lid van
Richtlijn 2005/36/EG zijn van overeenkomstige toepassing.

C.

Artikel B.8, derde lid, komt als volgt te luiden:
3. 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.

D.

Er wordt een toelichting op artikel B.4a. toegevoegd die als volgt komt te luiden:
B.4a.
Aanvullende verklaringen en verworven rechten
In Richtlijn 2005/36/EG zijn diverse bepalingen opgenomen over specialisten met een opleidingstitel
die niet in bijlage 5.1.3. van Richtlijn 2005/36/EG staat. Deze bepalingen zorgen ervoor dat de
opleiding(stitel) van buitenslands gediplomeerden die niet in aanmerking komt voor automatische
erkenning op grond van Richtlijn 2005/36/EG, niet alsnog inhoudelijk beoordeeld hoeft te worden.
Het gaat dan om slechts enkele specifieke groepen waarop deze artikelen van toepassing zijn.
De specifieke voorwaarden waaronder een beroep op deze artikelen mogelijk is, worden verworven
rechten genoemd. Het gaat doorgaans om oude opleidingen waarmee is begonnen voordat het
beroep Europees was gereglementeerd. Een voorbeeld daarvan zijn opleidingstitels behaald in de
voormalige DDR of Sovjet Unie.
In de praktijk komt een beroep op deze artikelen nagenoeg niet voor. In voorkomende gevallen
toetst de RGS al wel aan deze artikelen en beroept zich daarbij direct op de Richtlijn. Omdat voor
toepassing van de Richtlijn omzetting in Nederlandse regelgeving noodzakelijk is, codificeert deze
wijziging alsnog de desbetreffende bepalingen in de Nederlandse CGS-regelgeving.
De in dit artikel opgenomen verwijzingen betreffen de volgende bepalingen:
artikel 23, eerste lid over verworven rechten;
artikel 23, tweede lid, derde, vierde en vijfde lid over verworven rechten van opleidingstitels
behaald in de DDR, voormalig Tsjechoslowakije, Sovjet-Unie en Joegoslavië.
artikel 23, zesde lid over de conformiteitsverklaringen;
artikel 27, tweede lid over de verworven rechten van Spaanse opleidingstitels afgegeven voor
1 januari 1995;
artikel 27 tweede lid bis over de verworven rechten met betrekking tot Italiaanse
opleidingstitels van opleidingen die tussen 31 decenber 1983 en 1 januari 1991 gestart zijn
artikel 27, derde lid over de verworven rechten indien een lidstaat niet langer een
opleidingstitel afgeeft voor het betreffende specialisme.
Een comformiteitsverklaring is een verklaring die wordt afgegeven als de opleidingstitel anders is dan
de benaming in de bijlagen 5.1.2 , 5.1.3. en 5.1.4. van de Richtlijn. In een conformiteitsverklaring
staat dat de opleiding voldoet aan de eisen van de Richtlijn en dat de desbetreffende
opleidingstitel gelijkgesteld is aan de titel zoals opgenomen in bijlagen van de Richtlijn.

II

Het Kaderbesluit CGS wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel B.3, vijfde lid, komt als volgt te luiden:
Met het LOP of een wijziging daarvan wordt ingestemd door het CGS.
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B.

In artikel C.4, onderdeel b, wordt de zinsnede ‘op die locatie anderszins beschikbaar is,r die voldoet
aan’ vervangen door ‘op die locatie anderszins beschikbaar is, die voldoet aan’.

C.

In artikel D.15, vijfde lid wordt ‘artikel B.2, eerste lid’ vervangen door ‘artikel D.8, eerste lid’.

D.

In artikel D.17, tweede lid, komen de woorden ‘tot het tijdstip van de aanvraag’ te vervallen.

E.

In artikel E.11, vierde lid en artikel E.13, eerste en tweede lid wordt ‘inrichting’ vervangen door
‘instelling’ en ‘inrichtingen’ door ‘instellingen’.

F.

Artikel E.12 komt te vervallen.

G.

In artikel F.12, eerste lid, onderdeel a, onder viii, wordt ‘bedoeld in artikel F.2, onder f’ vervangen
door ‘bedoeld in artikel F.11, onder f’.

H.

In artikel F.12, eerste lid, onderdeel a, onder ix wordt ‘de opleiding, het opleidingsklimaat’
vervangen door ‘de opleiding en het opleidingsklimaat’.

I.

Artikel H.6, tweede lid komt als volgt te luiden:
2. Verwijzingen in de vigerende besluiten van het CGS naar het Besluit herregistratie specialisten, het
Kaderbesluit CCMS, het Kaderbesluit CHVG of het Kaderbesluit CSG in het algemeen of een bepaald
artikel daaruit, worden per 1 januari 2020 van rechtswege vervangen door ‘in aanvulling op het
Kaderbesluit CGS’ respectievelijk ‘ in afwijking van het Kaderbesluit CGS’, dan wel door verwijzing
naar het corresponderende artikel uit het Kaderbesluit CGS.

J.

In de toelichting op artikel B.3, eerste lid wordt de zin ‘Deze zijn deels (…) de lokale opleider of
opleidingsgroep.’ vervangen door ‘Deze zijn deels (…) de lokale opleider of opleidingsgroep, het
hoofd of de instituutsopleider.’

K.

In de toelichting op Hoofdstuk C Erkenning en toezicht onder Algemeen wordt het zinsdeel ‘(…) en
brengt de RGS ten minste elke vijf een evaluatiebezoek (of laat dit doen) aan elke
opleidingsinstelling of elk opleidingsinstituut;’ vervangen door ‘(…) en brengt de RGS ten minste elke
vijf jaar een evaluatiebezoek (of laat dit doen) aan elke opleidingsinstelling of elk
opleidingsinstituut;’

L.

In de toelichting op artikel C.9. wordt in de derde volzin het woord ‘gelde’ vervangen door ‘gelden’.

M.

In de toelichting op artikel C.13, eerste lid, wordt het zinsdeel ‘(…), moet de RGS volgens dit artikel
ook tenminste elke vijf jaar per opleiding een bezoek te brengen aan de betreffende organisatie
over de kwaliteti van de opleiding.’ vervangen door ‘(…), moet de RGS volgens dit artikel ook
tenminste elke vijf jaar per opleiding een bezoek brengen aan de betreffende organisatie over de
kwaliteit van de opleiding.’

N.

In de toelichting op artikel C.13, negende lid, komt de tweede volzin als volgt te luiden:
Hierbij valt te denken aan de zorg voor kwetsbare ouderen, kostenbewustzijn of interprofessioneel
leren en werken.

O.

In de toelichting op artikel C.17. komt de tweede volzin als volgt te luiden:
In deze laatste gevallen kan de RGS aanwijzingen geven zodat een aios elders diens opleiding voort
kan zetten.

P.

In de toelichting op artikel D.8. wordt het zinsdeel ‘Derde lid: de hier bedoelde discretionaire
bevoegdheid (…)’ vervangen door ‘Tweede lid: de hier bedoelde discretionaire bevoegdheid (…)’

Q.

De laatste alinea van de toelichting op artikel D.8. komt als volgt te luiden:
Derde lid: de hierin opgenomen uitzondering is bedoeld voor de specialist die door verblijf in het
buitenland feitelijk niet kan voldoen aan de eisen van artikel D.8, eerste lid onder c en d. Dit in
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tegenstelling tot bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering gevolgd in het buitenland waar op
verzoek van de specialist accreditatie voor kan worden aangevraagd bij de desbetreffende
wetenschappelijke vereniging. Het is voor de RGS vrijwel onmogelijk om de feitelijke zelfreflectie door
de specialist of de systemen die daarvoor in het buitenland al dan niet bestaan te controleren. Dat
houdt in dat de in het buitenland werkzame specialist voor diens herregistratie in Nederland
doorgaans niet in staat zal zijn de deelname aan te tonen en dan ook niet hoeft te reflecteren op
diens functioneren. Zodra de betreffende specialist weer in Nederland gaat praktiseren, zal deze wel
aan alle eisen moeten voldoen, inclusief de zelfreflectie en het vijfjaarlijkse gesprek daarover.
R.

In de toelichting op artikel E.8. komt de laatste volzin als volgt te luiden:
Het grootste deel van hoofdstuk C is van overeenkomstige toepassing.

S.

In de toelichting op artikel E.11, eerste lid, onder c, wordt in de eerste volzin de term
‘opleidingsorganisatie’ vervangen door ‘organisatie’.

T.

In de toelichting op artikel F.12, eerste lid, onderdeel a, onder ix, wordt de zinsnede ‘(…) de raad
van bestuur of directie van de opleidingsinstelling b aan te spreken (…)’ vervangen door ‘(…) de
raad van bestuur of directie van de opleidingsinstelling aan te spreken (…)’

U.

In de toelichting op artikel H.3, eerste lid, wordt in de tweede volzin de term ‘Dot’ vervangen door
“Dit’.

III

Het besluit longziekten en tuberculose wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel B.4, eerste lid komt als volgt te luiden:
1. Het onderdeel interne geneeskunde, bedoeld in artikel B.3., eerste lid, onder a wordt
vormgegeven overeenkomstig het opleidingsplan van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor
Longziekten en Tuberculose.

IV

Het besluit Besluit geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten wordt als volgt gewijzigd

A.

Aan artikel E.1. wordt een vijfde lid toegevoegd, dat als volgt komt te luiden:
5. De RGS toetst vanaf 1 januari 2023 of voldaan is aan artikel D.1, eerste lid, onder b.

V
1.

Bekendmaking
Dit besluit, alsmede wijziging daarvan, behoeft instemming van de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van de vaststelling en wijziging van dit besluit door
het CGS en van de instemming daarmee van de minister, genoemd in het eerste lid. Daarnaast
wordt mededeling gedaan in het officiële orgaan van de KNMG.
De mededeling in het officiële orgaan van de KNMG als bedoeld in het tweede lid bevat tenminste
de titel van het besluit of wijziging en de datum van inwerkingtreding van het besluit of wijziging.
De integrale tekst van dit besluit zal op de website van de KNMG worden geplaatst (www.knmg.nl).

2.

3.
4.
VI
1.
2.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.
Indien de Staatscourant waarin de vaststelling van dit besluit en het instemmingsbesluit bedoeld in
artikel IV, eerste lid, worden geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2019 treedt dit besluit in
werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden
geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2020.
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Utrecht, 23 augustus 2019

drs. J.D. Beugelaar,
voorzitter CGS

mr. M.C.J. Rozijn,
secretaris CGS
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Toelichting algemeen
Artikel I Besluit buitenslands gediplomeerden
Op verzoek van de Europese Commissie heeft het CGS een aantal verwijzingen naar specifieke
bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG in het Besluit buitenslands gediplomeerden opgenomen. Het gaat
hierbij om de volgende bepalingen:
Artikel 23, eerste lid over de verworven rechten;
Artikel 23, tweede lid, derde, vierde en vijfde lid over verworven rechten van opleidingstitels behaald
in de DDR, voormalig Tsjechoslowakije, Sovjet-Unie en Joegoslavië.
Artikel 23, zesde lid over de conformiteitsverklaringen;
Artikel 27, tweede lid over de verworven rechten van Spaanse opleidingstitels afgegeven voor 1
januari 1995;
Artikel 27 tweede lid bis over de verworven rechten met betrekking tot Italiaanse opleidingstitels van
opleidingen die tussen 31 decenber 1983 en 1 januari 1991 gestart zijn
Artikel 27, derde lid over de verworven rechten indien een lidstaat niet langer een opleidingstitel
afgeeft voor het betreffende specialisme.
Deze bepalingen zorgen ervoor dat specialisten met een opleidingstitel die niet in aanmerking komt voor
automatische erkenning op grond van Richtlijn 2005/36/EG niet alsnog inhoudelijk beoordeeld hoeven te
worden.
In de praktijk komt een beroep op deze artikelen nagenoeg niet voor. In voorkomende gevallen toetst de
RGS wel aan deze artikelen maar rechtstreeks op grond van de Richtlijn 2005/36/EG. Omdat voor
toepassing van de Richtlijn omzetting in Nederlandse regelgeving noodzakelijk is, codificeert dit besluit de
desbetreffende bepalingen alsnog in de CGS-regelgeving.
Artikel II Kaderbesluit CGS
Deze wijzigingen zijn met name technische correcties die moeten worden doorgevoerd in het Kaderbesluit
CGS.
Artikel III Besluit longziekten en tuberculose
Met deze wijziging wordt een ontbrekende zinssnede over de invulling van het onderdeel interne
geneeskunde binnen de opleiding longziekten en tuberculose alsnog toegevoegd.
Artikel IV Besluit geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
Met deze wijziging wordt een ontbrekende bepaling over de handhaving van een eis over het voldoen
aan avond-, nacht- en weekenddiensten alsnog toegevoegd.
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