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Klantgerichtheid
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MijnRGS:

Gebruiksvriendelijk (her)registreren

Implementatie regelgeving CGS:
Een nieuwe visie op toezicht

Regionaal visiteren:

Aansluiting bij de beroepspraktijk
VOOR INTERN GEBRUIK

Van buzz naar bizz
Klantgerichtheid is misschien wel het buzz-woord van de
afgelopen jaren in jaarplannen van veel organisaties. Een
nobel streven, maar meestal blijft klantgerichtheid bij mooi
beschreven ambities en plannen.
Bij de RGS hebben we van de buzz van klantgerichtheid juist
onze bizz gemaakt, zoals u in dit jaarplan kunt lezen. Kijk bijvoorbeeld naar het systeem MijnRGS. Hier kunnen geneeskundig
specialisten, profielartsen, aiossen, opleiders en opleidingsondersteuners online hun opleidings- en (her)registratiezaken regelen. Dit systeem
hebben we de afgelopen jaren steeds gebruiks- en klantvriendelijker gemaakt.
Een ander voorbeeld is het succesvolle project Instellingsvisitaties RGS. Met de
nodige verbeteringen vanuit evaluaties wordt deze nieuwe manier van visiteren,
die meer uitgaat van vertrouwen en verantwoordelijkheid dan controle en vinkjes,
inmiddels in onze reguliere werkwijze geïmplementeerd. Voor 2019 staan er dan
ook al tussen de tien en twintig instellingsvisitaties RGS gepland. En als logisch
vervolg op de Instellingsvisitaties RGS starten we in 2019 met twee regionale
visitaties. Daarin ligt de focus niet meer op één instelling, maar op een regio:
goed aansluitend bij hoe het opleiden is ingericht in de praktijk.
Deze nieuwe manieren van toezichthouden zijn mogelijk binnen de nieuwe
conceptregelgeving van het CGS: het Kaderbesluit CGS. De drie kaderbesluiten
zijn in elkaar gevlochten tot één integraal kaderbesluit en als gevolg daarvan
worden in 2019 ook alle specifieke besluiten aangepast. Om dit goed voor te
bereiden, werkt de RGS niet alleen nauw samen met het CGS, maar ook met
wetenschappelijke verenigingen en alle andere relevante partijen om de aanpassingen en de vernieuwde toezichtsystematiek te implementeren.
Waarbij het mooi is dat ons werk in 2019 teruggaat naar de kern: goede dokters
opleiden, waarbij de patiënt erop kan vertrouwen dat zij beschikken over de juiste
bevoegdheid en bekwaamheid. Als dat geen klantgerichtheid is.

Hoogtepunten
Hoofdstuk 1
Kernactiviteiten en speerpunten
Klantgerichtheid speelt in 2019 een grote rol in al onze activiteiten,
plannen en speerpunten. Lees hier hoe de RGS dat vormgeeft.

Hoofdstuk 2
Implementatie en uitvoering regelgeving CGS
Het CGS komt in 2019 met nieuwe en gewijzigde regelgeving. De RGS zorgt
voor de uitvoering van die regelgeving.

Hoofdstuk 3
Wie we zijn en wat we doen
Ontdek meer over de taken, leden en adviseurs van de RGS en op welke
manier we samen met het bureau RGS de werkzaamheden uitvoeren.

Hoofdstuk 4
Samenwerking en afstemming
Om klantgericht samen te werken, stemt de RGS haar activiteiten nauw af
met veel andere partijen in het veld.

Hoofdstuk 5
Tarieven en begroting 2019
Bekijk hier de financiële onderbouwing.

Joop Blaauw
Voorzitter RGS
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Hoofdstuk 1 | Kernactiviteiten en speerpunten

De belangrijkste taken van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
zijn het besluiten over (her)registratie, opleiding en erkenningen, en het uitvoeren van de regelgeving van het College Geneeskundig Specialismen (CGS).
Daarbinnen kiezen we elk jaar voor een aantal speerpunten.

Onze kernactiviteiten in 2019

De RGS neemt jaarlijks ongeveer 22.000 besluiten op individuele aanvragen.
In 2019 is het doel dat aiossen, specialisten en profielartsen soepeler en eenvoudiger hun aanvragen kunnen indienen. Die klantgerichtheid draagt bij aan
een optimale beroepsuitoefening, en dat leidt weer tot betere (patiënten)zorg.
Nu al zijn de doorlooptijden verkort. Zo zijn in 2018 ongeveer 9.000 aanvragen
binnen een week na ontvangst verwerkt, en 4.400 aanvragen zelfs binnen één
dag. Voorheen wachtten aiossen en artsen gemiddeld acht weken op antwoord.
Over het overgrote deel van de besluiten beslist een secretaris RGS en soms
een uitvoeringscommissie. Een klein deel van de besluiten, zoals bijvoorbeeld
besluiten met bijzondere aspecten, nemen we in onze plenaire vergadering.
Dankzij MijnRGS kunnen de bureaumedewerkers van de RGS aanvragen niet
alleen sneller afhandelen, maar heeft de aanvrager ook meer inzage in het
verloop van de aanvraag.

Verdeling besluiten (globaal):
• aanvragen voor opleidingen
8.500
• aanvragen voor erkenningen
1.300
• aanvragen voor registraties
2.260
• aanvragen voor herregistraties 10.220

Soort besluit
Herregistratie
Nieuwe opleiding
Registratie (obv opleidingstitel)
Wijzigen opleiding

Gemiddelde doorlooptijd in dagen
26
7
29
4

Verschillen in doorlooptijden
Sommige aanvragen gaan veel sneller dan andere. Het registratieproces voor
het aanvragen van een specialistendiploma kan tot drie maanden in beslag
nemen. Zo mag de RGS niet eerder dan na de officiële afronding van de opleiding het diploma afgeven, ook als de RGS de eindverklaring van de opleiding
al drie maanden vóór de beoogde einddatum ontvangt. De afhandeling van de
registratie als specialist of profielarts is vervolgens overigens een kwestie van
dagen. De aios kan daarna direct aan de slag als specialist.

In 2019 werkt de RGS verder aan MijnRGS met onder meer:
• het digitale proces voor erkenningen
• (nog) meer informatie over het verloop van de aanvragen
• het verder vergemakkelijken en versnellen van het indienen
van een aanvraag
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Hoofdstuk 1 | Kernactiviteiten en speerpunten
Speerpunten voor 2019

Naast onze reguliere activiteiten richten we ons in 2019 op de volgende
projecten. Klantgerichtheid speelt hierin een grote rol.
1. Instellingsvisitaties RGS
De instellingsvisitatie is een nieuwe vorm van visiteren. Een Instellingsvisitatie
RGS richt zich op dat deel van de erkenning dat geldt voor alle medischspecialistische vervolgopleidingen binnen een instelling en beoordeelt de
kwaliteit van het interne toezicht op de opleidingen binnen de betreffende
instelling. Dit is een belangrijke stap in de modernisering van het toezicht
op de medisch-specialistische vervolgopleidingen.
In oktober 2016 zijn we begonnen met de voorbereiding en de implementatie
van Instellingsvisitaties RGS. In 2019 worden de Instellingsvisitaties RGS
onderdeel van onze reguliere werkwijze. Naar verwachting heeft begin 2020
ruim 70 procent van de grotere instellingen (meer dan 10 opleidingen) een
Instellingsvisitatie RGS gehad. Van de kleinere instellingen is dit iets meer dan
de helft. De kwaliteitsborging van instellingsvisitaties verloopt via de Plenaire
Commissie Instellingsvisitaties RGS. Deze commissie wordt gevormd door
alle visitatoren die instellingsvisitaties uitvoeren.

2. Regionaal visiteren
In 2019 start de RGS in het verlengde van
de instellingsvisitaties ook met het project
Implementatie van Regionale Visitaties
parallel maar in samenhang met het project
Project Implementatie Erkenningenbesluit
CGS, kortweg PIEC, en de Instellingsvisitaties RGS. Doel is om de praktische en
inhoudelijke uitwerking van deze visitaties
vorm te geven in samenwerking met de
PVC’s van de wetenschappelijke verenigingen en in 2019 ook twee regionale
visitaties uit te voeren.
3. Nieuwe erkenningen- en toezichtsystematiek
Het CGS stelt begin 2019 naar verwachting het nieuwe Kaderbesluit CGS
vast. De aanleiding hiervoor is dat het huidige CGS in 2010 is ontstaan door
het samenvoegen van drie colleges. Elk college had toen een kaderbesluit
met regelgeving voor zijn eigen cluster van specialismen. Het nieuwe
Kaderbesluit stelt onder meer eisen aan het moderniseren van het toezicht
op de kwaliteit van de opleidingen. In het Project Implementatie Erkenningen
besluit CGS werkt de RGS aan een nieuwe erkenningen- en toezicht
systematiek die aansluit op het nieuwe kaderbesluit. De RGS houdt hierbij
continu haar uitgangspunt in de gaten dat de administratieve en financiële
lasten zoveel mogelijk worden beperkt en stelt zo nodig de systematiek bij.
Zodra de nieuwe systematiek is vastgesteld, implementeert de RGS deze in
haar organisatie. Daarnaast vervult de RGS een belangrijke faciliterende rol
bij de implementatie van deze nieuwe systematiek in het veld.
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Hoofdstuk 1 | Kernactiviteiten en speerpunten

4. Openbaarheid registers, privacy en archivering
In het project Openbaarheid registers, privacy en archivering werkt de RGS
aan verschillende deelprojecten:
* Openbaarheid registers
Regelmatig benaderen mensen – bijvoorbeeld een patiënt of een familielid
van een patiënt – de RGS met de vraag of een geneeskundig specialist op een
bepaalde datum in het verleden stond ingeschreven in het register van de RGS.
Het beleid tot nu toe is dat we wel aangeven of betrokkene op dit moment
staat ingeschreven maar deze informatie niet voor het verleden verstrekken.
Alleen als de persoon die het aangaat toestemming heeft gegeven voor de
betreffende gegevensverstrekking of als het wettelijk verplicht is, verstrekken
we op dit moment gegevens. De RGS onderzoekt in 2019 of, gelet op de
huidige wetgeving, dit beleid aan herziening c.q. modernisering toe is.
* AVG
In het kader van de (her)registratie, opleidingsregistratie en erkenning van
opleidingen, verzamelt de RGS persoonsgegevens, legt deze vast in haar
CRM-systeem en stelt deze ter
beschikking aan onder andere
(plaatsvervangend) leden van de
RGS en aan leden van plenaire
visitatiecommissies. In 2019
onderzoeken de bureaumedewerkers in het kader van de Algemene
verordening persoonsgegevens
(AVG) per proces of de RGS niet
meer persoonsgegevens verzamelt en/of ter beschikking stelt
dan voor haar taken noodzakelijk
is. Daarnaast brengen we alle
overeenkomsten in 2019 in overeenstemming met de AVG.

* Koppeling ICT-systemen
Regelmatig benaderen geneeskundig wetenschappelijke
verenigingen, medische beroepsverenigingen, zorginstellingen,
opleidingsinstellingen, opleidingsinstituten en dergelijke de RGS
met de vraag om een elektronische
koppeling te maken tussen
enerzijds MijnRGS of GAIA en
anderzijds het ICT-systeem van
de betreffende organisatie. De
RGS ontwikkelt hierover in 2019
een standaardbeleid en -aanpak.
* Gegevensvernietiging
In het kader van de privacywetgeving actualiseert de RGS haar beleid met
betrekking tot de vernietiging(stermijnen) van persoonsgegevens.
5. RGS-project Beroepsbeperkende Maatregelen
Wanneer een arts, geneeskundig specialist of profielarts een beroepsbeperkende maatregel krijgt opgelegd in het binnen- of buitenland, heeft dat in veel
gevallen ook gevolgen voor de registraties van de RGS. Daarom is belangrijk
dat de RGS tijdig en correct over deze informatie beschikt. In 2019 onderzoeken
we welke maatregelen of afspraken nodig zijn om hieraan te kunnen voldoen.
Zo kan de RGS van geneeskundig specialisten die buiten Europa werkzaam
zijn eisen dat zij bij de aanvraag tot (her)registratie een verklaring overleggen
dat er elders geen beroepsbeperkende maatregelen tegen hen van kracht zijn.
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Hoofdstuk 1 | Kernactiviteiten en speerpunten

6. Herijking Tarieven RGS
In het KNMG-project Herijking Tarieven heeft de RGS in 2018 de theoretische
onderbouwing afgerond voor nieuwe RGS-tarieven voor alle processen. In
2019 volgt de implementatie daarvan.

Daarnaast communiceren we actief over onze activiteiten. Zo brengt de RGS
sinds 2017 elk kwartaal samen met het CGS een nieuwsbrief uit en publiceren
we regelmatig over MijnRGS. Een ander belangrijk communicatiekanaal voor
nieuws over projecten als de Instellingsvisitaties RGS vormt onze website.
Die krijgt begin 2019 een nieuw jasje, zodat onze gebruikers eenvoudiger
informatie kunnen vinden. Verder publiceert de RGS regelmatig artikelen in
weekblad Medisch Contact. Tot slot betrekt de RGS via MijnRGS doelgroepen
bij ontwikkelingen in bijvoorbeeld (her)registratie.
De RGS draagt in 2019 actief bij aan diverse conferenties en symposia. Daarnaast organiseren we zelf een invitational conference en diverse voorlichtingsbijeenkomsten over onze projecten en de implementatie van regelgeving.
Verder bezoeken we startersdagen van huisartsen en bijeenkomsten van waarnemend huisartsen, om voorlichting te geven over onder meer de herregistratie.

7. Brexit
In maart 2019 vindt de Brexit plaats. De KNMG heeft in 2018 een aantal concrete
vragen aan VWS gesteld over onder andere de gevolgen voor Britse zorgverleners met een Brits basis- of specialistendiploma die werkzaam zijn in Nederland
en vice versa. Met de uitkomsten hiervan gaat de RGS in 2019 aan de slag.

Tot slot werkt de RGS ook op andere onderdelen aan klantgerichtheid. Zo
blijven we in 2019 investeren in het verder verbeteren van MijnRGS en het
kwaliteitssysteem van de RGS, en besteden we aandacht aan het klantgerichter
maken van de toonzetting van onze standaardbrieven en telefoonvaardigheden.

8. Positionering
Een belangrijk element van klantgerichtheid is een open en transparante
opstelling van de RGS. Zo halen we de kennis en kunde die nodig zijn voor
onze projecten niet alleen bij onze eigen leden en adviseurs, maar juist ook
bij (vertegenwoordigers van) al onze stakeholders. Door de juiste mensen en
organisaties op tijd te betrekken bij veranderingen, vergroten we het draagvlak en kunnen we activiteiten eerder succesvol uitwerken en implementeren.
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Hoofdstuk 2 | Implementatie en uitvoering regelgeving CGS

Naast onze kernactiviteiten en eigen speerpunten gaat er vanaf 2019 ook
veel veranderen als gevolg van nieuwe of gewijzigde regelgeving van het CGS.
De RGS zorgt voor de uitvoering van die regelgeving. In 2019 staan deze
werkzaamheden op de planning:
1. Implementatie Besluit herregistratie
Iedere geneeskundig specialist en profielarts is vanaf 1 januari 2020 verplicht
voor de herregistratie om het eigen functioneren, zowel individueel als in
groepsverband, te (laten) evalueren. De RGS moet dit toetsen.
Vanaf januari 2019 is het voor specialisten en profielartsen al mogelijk om aan
beide evaluaties deel te nemen, omdat alle wetenschappelijke verenigingen
de evaluatiecycli hebben ingericht. Verenigingen en instellingen zorgen
ervoor dat specialisten en profielartsen die in 2020 moeten herregistreren als
eerste de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan de evaluaties. Zo kunnen
die specialisten tijdig voldoen aan de eisen voor herregistratie én kanaliseren
de verenigingen en instellingen de toestroom van deelnemers. De RGS
ondersteunt verenigingen en instellingen hierbij.

Verder staat 2019 voor de RGS in het teken van het implementeren van de nieuwe
eisen binnen de organisatie. Dat betekent vaststellen van beleid en werkwijzen
zodat we in 2020 de aanvragen tot herregistratie efficiënt en eenduidig kunnen
afhandelen. Ook attenderen we de specialisten die in 2020 moeten herregistreren in 2019 er specifiek op dat zij moeten voldoen aan de nieuwe eisen.
2. Herregistratie-situatie voor langdurig zieken
Samen met de KNMG en het CGS hebben we aandacht voor de herregistratiesituatie van artsen en specialisten die hun werkzaamheden langdurig hebben
onderbroken, bijvoorbeeld vanwege ziekte. De aanleiding vormt de oproep
van de Actiegroep HABZ (Herregistratie Artsen Bij Ziekte) in 2018 om de
herregistratieregels voor artsen die langdurig ziek zijn te versoepelen. Er zijn
verschillende gesprekken geweest met de HABZ om ondersteuning te geven
bij hun contacten met VWS om actief mee te denken in oplossingen. De voorgenomen aanpassingen in de regelgeving zoals het volgen van een individueel
scholingsprogramma tijdens een herregistratieperiode, bieden ons meer
mogelijkheden om eenvoudiger en gerichter maatwerk te leveren.
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Hoofdstuk 2 | Implementatie en uitvoering regelgeving CGS

3. Nieuwe erkenningen- en toezichtsystematiek
Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 (speerpunt 3) werkt het CGS aan een nieuw
integraal kaderbesluit dat onder andere eisen stelt aan het moderniseren van
het toezicht op de kwaliteit van de opleidingen. In het Project Implementatie
Erkenningenbesluit CGS, kortweg PIEC, werkt de RGS aan een nieuwe
erkenningen- en toezichtsystematiek die aansluit op het nieuwe kaderbesluit.
Het jaar 2019 zal voor de RGS een voorbereidingsjaar zijn, nu de beoogde
datum van inwerkingtreding van deze nieuwe systematiek 1 januari 2020 is.
4. Wijzigingswensen toetsen
Elk jaar inventariseert het CGS onder de wetenschappelijke verenigingen of
ze wensen hebben om aspecten van hun specifieke besluit te wijzigen. Dit
kunnen zaken zijn waarvan de vereniging aangeeft dat het besluit niet meer
aansluit bij de dagelijkse praktijk van hun specialisme. Ook de RGS krijgt de
gelegenheid mogelijke knelpunten in de uitvoering van de regelgeving aan
te dragen. Het CGS inventariseert de wijzigingen en bundelt deze in een
verzamelwijzigingsbesluit. In 2019 combineert het CGS dit met de aanpassing
van alle specifieke besluiten, zodat die aansluiten op het nieuwe integrale
Kaderbesluit CGS.
Wij toetsen of de voorgenomen wijzigingen uitvoerbaar zijn.

6. Frequently Asked Questions
De veranderingen in de regelgeving leiden tot veel vragen. Daarom zorgen
de RGS-medewerkers regelmatig voor een update van alle veelgestelde
vragen (Frequently Asked Questions of FAQ’s).

5. Rekening houden met nieuwe landelijke opleidingsplannen
Diverse wetenschappelijke verenigingen herzien hun landelijk opleidingsplan. Een opleidingsplan beschrijft de structuur en inhoud van de opleiding
tot geneeskundig specialist of profielarts KNMG. In de afgelopen jaren zijn
veel opleidingsplannen van de geneeskundige specialismen en profielen
veranderd, omdat de opleidingsduur is geïndividualiseerd. Het CGS verwacht
voor circa 10 specialismen en profielen gewijzigde opleidingsplannen.
Wij houden bij de uitvoering van ons toezicht rekening met deze nieuwe
opleidingsplannen.
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Hoofdstuk 3 | Wie we zijn en wat we doen

De RGS is een orgaan van de artsenfederatie Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). De missie van de RGS
is het vertrouwen van de samenleving in de geneeskundige zorg bevorderen.
Een van de belangrijkste taken van de RGS is besluiten over de aanvragen voor
registratie, herregistratie, opleiding en erkenning. Zo kunnen patiënten erop
vertrouwen dat zij zorg krijgen van een arts die daartoe bevoegd is. De RGS
neemt de besluiten aan de hand van de regelgeving die het CGS vaststelt.
In goede banen
De RGS zorgt voor het (opnieuw) inschrijven van artsen in het opleidingsregister, specialistenregister of profielartsenregister en het doorhalen van
inschrijvingen. We geven een diploma af aan aiossen die hun opleiding met
goed gevolg hebben afgelegd, we erkennen beroepskwalificaties van in het
buitenland opgeleide specialisten en we houden toezicht op de naleving van
besluiten van het CGS. Ook houden we toezicht op opleidingsinrichtingen en
opleiders die de geneeskundige vervolgopleidingen in Nederland verzorgen.
Doel van het toezicht is het waarborgen van de kwaliteit van de opleidingen.
Samenstelling RGS
Om deze taken te kunnen uitvoeren, vergaderen we regelmatig. Dat gebeurt
met een grote groep mensen: de RGS is samengesteld uit ongeveer 45 leden
en 10 adviseurs vanuit wetenschappelijke verenigingen, beroepsverenigingen
en koepel- en brancheorganisaties.
Daarnaast organiseren we themamiddagen, waarin we dieper ingaan op
actuele ontwikkelingen

Transparant en toetsbaar
We werken volgens vaste regels, kenbare normen en eenduidige procedures.
Daardoor zijn onze besluiten consistent en toetsbaar en functioneren we als
toezichorganisatie steeds professioneler.
Zo nodig stellen we ad hoc- commissies in om ons te ondersteunen bij onze
werkzaamheden, in het bijzonder bij de uitvoering van onze projecten. In
2019 buigen experts zich in diverse werkgroepen over de nieuwe erkenningenen toezichtsystematiek.
Lees op onze website meer over onze taken, onze leden en adviseurs
en op welke manier we samen met het bureau RGS onze taken uitvoeren
in het Reglement van Orde en de Governancecode.
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Hoofdstuk 4 | Samenwerking en afstemming

Klantgerichtheid en werken aan vertrouwen van de samenleving begint met
te weten wat er leeft onder je klanten, samenwerkingspartners en andere
veldpartijen. Daarnaast is het van belang te weten wat stakeholders verwachten
van de RGS. Dat streven wij na door alle partijen bij onze projecten en
werkzaamheden te betrekken.

Wensen en ideeën

We vragen onze partners direct naar hun wensen en ideeën over de activiteiten
van de RGS. Dat doen we onder meer in onze periodieke overleggen met het
CGS, het federatiebestuur van de KNMG, de Raad Opleiding van de Federatie
Medisch Specialisten (FMS), de eerstelijnsorganisaties1, de sociaal-geneeskundige
wetenschappelijke verenigingen2 en de verenigingen van aiossen en overige
betrokkenen. En vanzelfsprekend bij onze contactmomenten met andere
partners, zoals de NFU, de NVZ, het ministerie van VWS, het CIBG en de
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Overleg

Met genoegen voeren we in 2019 ook driemaal het Landelijk Overleg Registratiecommissies (LORC). Daarin bespreken we met de specialisten-registratiecommissies van de FGzPt, KNMP, KNMT en V&VN3 registratiecommissie-overstijgende
onderwerpen en ontplooien we zo nodig gezamenlijk initiatieven. We zetten
de contacten met de wetenschappelijke verenigingen over onder andere de
opleidingsvisitaties op hetzelfde niveau voort.

1

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV); Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG); Verenso
(Specialisten in ouderengeneeskunde); Huisartsopleiding Nederland (HON); Samenwerkende
opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde Nederland (SOON); Nederlandse Vereniging van
Artsen voor Verstandelijk gehandicapten (NVAVG), wetenschappelijke verenigingen en opleidings-

2

instituten van verslavingsartsen en Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde.
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB); Nederlandse Vereniging
voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG); Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG);

3

Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV).
FGzPt: Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten; KNMP: Koninklijke
Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie; KNMT: Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde; V&VN: Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.
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Hoofdstuk 5 | Tarieven en begroting 2019

De tarieven voor (her)registratie, opleiding en erkenningen zijn vastgesteld
door het federatiebestuur van de KNMG. De minister van VWS heeft hiermee
ingestemd (met uitzondering van de tarieven voor opleidingen en de tarieven
van de KNMG-profielen).
In 2019 verwachten wij nieuws over de btw-kwestie. De rechtszaak tegen het
besluit van de Belastingdienst om de RGS-tarieven met btw te belasten, is de
laatste fase ingegaan. De RGS houdt er rekening mee dat we in 2019 het advies
van de advocaat-generaal van de Hoge Raad ontvangen. Dat advies geeft een
beeld van hoe er over onze stellingen wordt gedacht. De uitspraak van de
Hoge Raad zelf laat waarschijnlijk langer op zich wachten.
Begroting 2019
Opbrengst registratiegelden

€ 6.996.800

Kosten

€ 6.995.300

Resultaat

€

1.500

De tarieven van de RGS zijn per proces vastgesteld. De tarieven voor 2019
zijn te vinden op: www.knmg.nl/rgs.
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Jaarplan 2019 van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten is ingesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter
Bevordering der Geneeskunst (KNMG).
Artsenfederatie KNMG vertegenwoordigt ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde. Van de KNMG maken deel uit
De Geneeskundestudent, de Federatie Medisch Specialisten, De Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG),
de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse
Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
(NVVG) en de Vereniging van Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso).
Contactgegevens:
Postbus 20053, 3502 LB Utrecht
www.knmg.nl/rgs
Overname van teksten uit deze publicatie is toegestaan onder vermelding van de volledige bronvermelding Jaarplan 2019,
RGS, januari 2019.

