Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE

Besluit van 14 december 2007 strekkende tot vaststelling van beleidsregels die
de MSRC bij de beoordeling van aanvragen tot inschrijving in een register van
medisch specialisten in acht neemt
(BELEIDSREGELS REGISTRATIE)

De Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij
tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), in vergadering bijeen op 14 december 2007;

Gelet op

-

de artikelen 1:3 en 4:81-4:84 van de Algemene wet bestuursrecht;
artikel 14, tweede lid, onder e. van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg;
de Regeling specialisten geneeskunst van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst;
het Kaderbesluit CCMS en de zgn. specifieke besluiten CCMS

BESLUIT

Tot vaststelling van de volgende beleidsregels:

Beleidsregels registratie in werking getreden op 1 januari 2008

1

HOOFDSTUK 1

Aanvraag registratie

Artikel 1 Aanvraag registratie indienen aan het eind van de opleiding
Beleidsregel bij artikel D.2. Kaderbesluit CCMS

1.
2.

3.

=
Een aanvraag tot inschrijving in één van de registers van medisch specialisten kan vanaf drie maanden
vóór de beoogde afronding van de opleiding door de arts bij de MSRC worden ingediend.
Als de aanvraag tot inschrijving in de periode van drie maanden voor tot drie maanden na het eind van
de opleiding door de arts bij de MSRC is ingediend en de MSRC oordeelt dat de aanvraag voor het
overige aan de vereisten voor registratie voldoet, dan vindt inschrijving in één van de registers van
medisch specialisten plaats de dag na voltooiing van de opleiding.
Door indiening van een aanvraag tot inschrijving verklaart de arts dat hij met goed gevolg in
Nederland de opleiding in een medisch specialisme heeft afgerond.

Artikel 2 Aanvraag registratie meer dan drie maanden na het eind van de opleiding ingediend
Beleidsregel bij artikel D.2. Kaderbesluit CCMS

1.

2.

Als de aanvraag tot inschrijving meer dan drie maanden tot vijf jaar na het eind van de opleiding bij de
MSRC is ingediend en de MSRC oordeelt dat de aanvraag voor het overige aan de vereisten voor
registratie voldoet, wordt de arts ingeschreven tot vijf jaar na het voltooien van de opleiding.
Is de aanvraag ingediend ná vijf jaar na het voltooien van de opleiding, dan beoordeelt de MSRC de
referteperiode per tijdvak van vijf jaar, te beginnen vanaf de dag na voltooiing van de opleiding. Stelt
de MSRC vast dat de arts gedurende de gehele referteperiode heeft voldaan aan de eisen voor
herregistratie, dan schrijft de MSRC de arts in met ingang van de datum waarop de aanvraag tot
inschrijving compleet is en voor een periode van vijf jaar.
Stelt de MSRC vast dat de arts gedurende een tijdvak van vijf jaar niet of niet volledig aan de eisen
voor herregistratie heeft voldaan, kan de arts worden ingeschreven nadat hij met goed gevolg een
individueel scholingsprogramma als bedoeld in paragraaf II-C van het kaderbesluit heeft doorlopen en
voor een periode van vijf jaar.
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HOOFDSTUK 2

Individueel scholingsprogramma en beoordelingsstage

Artikel 3 Aanvraag registratie na beoordelingsstage
Beleidsregel bij artikel D.5. Kaderbesluit CCMS

De arts, die na het met goed gevolg voltooien van een beoordelingsstage voldoet aan de vereisten van
artikel D.5., eerste lid kaderbesluit, wordt ingeschreven in een van de registers van medisch specialisten op
de dag ná het met goed gevolg voltooien van de beoordelingsstage voor een periode van vijf jaar. Artikel 2
is van overeenkomstige toepassing op de arts die na het met goed gevolg voltooien van een
beoordelingsstage niet binnen de in artikel D.5., tweede lid kaderbesluit genoemde termijn de verklaring
van zijn opleider aan de MSRC overlegt.

Artikel 4 Aanvraag registratie na individueel scholingsprogramma
Beleidsregel bij artikel D.5. Kaderbesluit

De arts, die na het met goed gevolg voltooien van een individueel scholingsprogramma voldoet aan de
vereisten van artikel D.5., eerste lid, kaderbesluit wordt ingeschreven in een van de registers van medisch
specialisten op de dag ná het met goed gevolg voltooien van het individueel scholingsprogramma voor een
periode van vijf jaar. Artikel 2 is van overeenkomstige toepassing op de arts die na het met goed gevolg
voltooien van een individueel scholingsprogramma niet binnen de in artikel D.5., tweede lid kaderbesluit
genoemde termijn de verklaring van de opleider aan de MSRC overlegt.

Artikel 5 Aanvang en beoordeling beoordelingsstage
Beleidsregel bij artikelen D.7 en D.13 Kaderbesluit CCMS

1. De arts die in aanmerking komt voor het volgen van een beoordelingsstage, is verantwoordelijk voor
het vinden van een opleider die bereid is hem tijdens de beoordelingsstage te begeleiden in een
opleidingsinrichting.
2. De opleider die tijdens de beoordelingsstage de gelijkwaardigheid van de kennis en kunde van de arts
aan die van de in Nederland opgeleide medisch specialist beoordeelt, bepaalt of de arts beschikt over de
algemene en specialisme specifieke competenties zoals vastgelegd in de besluiten van het CCMS.

Artikel 6 Aanvang en inhoud en beoordeling individueel scholingsprogramma
Beleidsregel bij artikelen D.15, D.16. en D.17. Kaderbesluit CCMS

1. De arts die in aanmerking komt voor het volgen van een individueel scholingprogramma, is
verantwoordelijk voor het vinden van een opleider bij wie en een opleidingsinrichting waarin hij een
individueel scholingsprogramma kan volgen.
2. De opleider legt ten behoeve van het individueel scholingsprogramma vast welke algemene en
specialisme specifieke competenties de arts na de voltooiing van het individueel scholingsprogramma
moet hebben verworven. De arts wordt op het verwerven ervan door de opleider beoordeeld.
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HOOFDSTUK 3

Slotbepalingen
=

Artikel 7 Bekendmaking

1. De bekendmaking van deze beleidsregels geschiedt door kennisgeving van de zakelijke inhoud ervan in
het officiële orgaan van de KNMG.
2. De kennisgeving van de zakelijke inhoud in het officiële orgaan van de KNMG als bedoeld in het eerste
lid, bevat tenminste de titel van de beleidsregels, de datum van inwerkingtreding van de beleidsregels en
informatie over het verkrijgen van de integrale tekst van de beleidsregels.
3. De tekst van deze beleidsregels wordt op internet geplaatst onder www.knmg.nl onder Opleiding &
registratie.
=
Artikel 8 Overgangsbepaling
De medisch specialist die ten tijde van de inwerkingtreding van deze beleidsregels voor het eerst en
gedurende een beperkte duur is ingeschreven in een register van medisch specialisten, welke inschrijving
expireert op een datum die gelegen is na 1 januari 2008, behoudt deze inschrijving tot de eerstvolgende
datum waarop de aanvraag tot hernieuwde inschrijving opnieuw moet worden aangevraagd.
=
=
Artikel 9 Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2008.
=
=

Artikel 10 Citeertitel
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels registratie.

Utrecht, 14 december 2007
de Medisch Specialisten Registratie Commissie
Voor deze,

prof. dr. P.P.G. Hodiamont, voorzitter MSRC

dr. P.J. Breslau, secretaris MSRC
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TOELICHTING
Algemeen
Waar in deze beleidsregels wordt gesproken over een aanvraag tot inschrijving in één van de registers van
medisch specialisten wordt tevens bedoeld de aanvraag tot registratie.
Waar in deze beleidsregels wordt gesproken over het kaderbesluit wordt het Kaderbesluit CCMS bedoeld.
Waar in deze beleidsregels wordt gesproken over de Regeling wordt de Regeling Specialisten Geneeskunst
bedoeld.
Artikelsgewijs
Artikel 1 Aanvraag registratie indienen aan het eind van de opleiding
Het Kaderbesluit CCMS bepaalt dat de arts die in Nederland wordt opgeleid tot medisch specialist aan het
eind van de opleiding bij de MSRC een aanvraag tot inschrijving kan indienen.
Deze beleidsregel bepaalt in het eerste lid wat onder “aan het eind van de opleiding” wordt verstaan.
Indien de aios aansluitend aan de voltooiing van de opleiding in één van de registers van medisch
specialisten wenst te worden ingeschreven, dient hij daartoe een aanvraag in te dienen. De termijn
waarbinnen de MSRC beslist op de aanvraag bedraagt acht weken (artikel 28, derde lid Regeling). Gelet op
deze beslistermijn en omdat de MSRC ernaar streeft om deze aios zo veel mogelijk aansluitend aan de
einddatum van de opleiding te registreren, verdient het de voorkeur dat de aanvraag drie maanden vóór de
beoogde einddatum van de opleiding bij de MSRC wordt ingediend.
Naast de voorgeschreven betaling (artikel 27, vijfde lid Regeling) omvat de aanvraag in ieder geval het
volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier registratie, het schriftelijke eindoordeel van de
opleider (het zgn. C-formulier) en een bewijs van inschrijving als arts in het BIG-register.
Het tweede lid maakt duidelijk dat een aanvraag die vanaf drie maanden vóór tot drie maanden na het
(beoogde) eind van de opleiding is ingediend, en die voor het overige voldoet aan de vereisten voor
inschrijving, een registratiedatum kent die gelijk is aan de datum waarop de opleiding is afgerond. Dat
betekent ook dat de arts die bijvoorbeeld twee maanden na de beëindiging van zijn opleiding een aanvraag
om inschrijving indient die wordt gehonoreerd, met terugwerkende kracht wordt ingeschreven per
einddatum van de opleiding. Dit is de enige uitzondering op de hoofdregel dat inschrijving niet met
terugwerkende kracht plaatsvindt en vindt zijn oorzaak in de termijn die de MSRC nodig heeft om op de
aanvraag te beslissen.
Het derde lid tenslotte, maakt duidelijk dat de aios die een aanvraag tot registratie indient, verantwoordelijk
is voor het feit dat hij is opgeleid conform de opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld door het CCMS. De
opleider geeft een vergelijkbare verklaring af bij afgifte van het C-formulier. Daarmee sluit de opleider zijn
taak als opleider af. Wenst de aios vervolgens te worden ingeschreven als medisch specialist, dan verklaart
hij dat hij voldoet aan de algemene én specialisme specifieke opleidingseisen.
Artikel 2 Aanvraag registratie meer dan drie maanden na het eind van de opleiding ingediend
Onder referteperiode wordt in dit artikel verstaan: het tijdvak dat bepalend is voor de beoordeling van een
verzoek tot registratie. In dit geval is het de periode vanaf de einddatum van de opleiding tot het tijdstip van
de aanvraag tot inschrijving. Deze referteperiode kan langer zijn dan vijf jaar.
Het kan voorkomen dat de eisen voor herregistratie zijn gewijzigd in de referteperiode. De MSRC
beoordeelt de aanvraag tot registratie op grond van het destijds geldende recht.
Het eerste lid van deze beleidsregel bepaalt dat, bij het indienen van de aanvraag tot registratie meer dan
drie maanden na het einde van de opleiding tot vijf jaar na het eind van de opleiding, registratie voor
beperkte duur volgt. In beginsel geschiedt inschrijving in een register voor vijf jaar (artikel 29, eerste lid
Regeling). De MSRC kan hiervan afwijken (artikel 29, tweede lid Regeling). In de situatie als bedoeld
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wijkt de MSRC af door te besluiten tot inschrijving voor een kortere periode (registratie voor beperkte
duur) conform de toelichting op artikel 26a Regeling.
Voor de arts die vijf jaar of later na het einde van zijn opleiding tot specialist een aanvraag tot registratie
indient, bepaalt het tweede lid dat hij dient aan te tonen dat hij voldoet aan de eisen voor herregistratie.
Voldoet de arts niet (volledig) aan de eisen voor herregistratie dan volgt geen registratie voor beperkte
duur, maar vindt registratie niet eerder plaats dan nadat met goed gevolg een individueel
scholingsprogramma is doorlopen.
De rechtvaardiging om in dit geval te bepalen dat een individueel scholingsprogramma wordt gevolgd, is
erin gelegen dat eerst met het doorlopen van een individueel scholingsprogramma in de praktijk moet
worden getoetst of de arts in staat is de medische zorg in het betreffende specialisme zelfstandig en op
verantwoorde wijze uit te voeren.
De MSRC beoordeelt deze aanvraag per tijdvak van vijf jaar, te beginnen met de eerste vijf jaar na het
einde van de opleiding. Het is aan de arts om aan te tonen dat hij in de referteperiode voldoet aan de eisen
voor herregistratie, dwz. de bewijslast ligt bij hem.
Door voor deze zgn. te late indieners een individueel scholingsprogramma van toepassing te verklaren,
wordt de groep van artsen waarvoor in de regelgeving van het CCMS een dergelijk programma is
voorgeschreven, uitgebreid. Deze thans in de beleidsregels van de MSRC opgenomen uitbreiding wordt
ook voor de HVRC en de SGRC toegepast en moet te zijner tijd in de regelgeving van de colleges worden
opgenomen.
Artikel 3 Aanvraag registratie na beoordelingsstage
Dit artikel heeft betrekking op de arts met een specialistendiploma van buiten de EER die in het kader van
zijn verzoek tot inschrijving een beoordelingsstage dient te doorlopen.
Artikel D.5., derde lid kaderbesluit is hier onverkort van toepassing. Dat wil zeggen, de MSRC gaat niet
eerder over tot inschrijving in een van de registers van medisch specialisten dan nadat is voldaan aan de
formele vereisten van artikel D.5. kaderbesluit én van de artikelen 26a en 27 Regeling (overleggen
verklaring, betalen registratietarief etc.). In het besluit tot inschrijving vermeldt de MSRC de datum waarop
de inschrijving ingaat (artikel 28, vijfde lid Regeling). Omdat er sprake is van een besluit in de zin van de
Awb, kan de arts (dan: medisch specialist) bij de MSRC bezwaar maken tegen de datum van inschrijving.
De bezwaarprocedure van artikel 37 e.v. Regeling is van toepassing.
Artikel 4 Aanvraag registratie na individueel scholingsprogramma
Dit artikel heeft betrekking op de arts die in het kader van zijn verzoek tot inschrijving een individueel
scholingsprogramma dient te doorlopen (registratie). Dat kan ook zijn de arts met een niet-Nederlands
specialistendiploma. Nadrukkelijk wordt vermeld dat dit artikel niet opgaat voor de medisch specialist van
wie wordt geoordeeld dat hij niet voldoet aan de eisen voor herregistratie, genoemd in artikel D.20, eerste
lid kaderbesluit. Deze medisch specialist kan opnieuw en aansluitend worden ingeschreven onder de
voorwaarde dat hij direct na de expiratie van de vigerende inschrijving een individueel
scholingsprogramma volgt en met goed gevolg afsluit (artikel D.20, vierde lid kaderbesluit).
De toelichting op artikel 3 geldt ook hier.
Artikel 5 Aanvang en beoordeling beoordelingsstage
Het eerste lid bepaalt dat het de verantwoordelijkheid van de arts is een opleidingsinrichting en een
opleider te vinden waarbij hij een beoordelingsstage kan volgen. Er is geen rol weggelegd voor de MSRC.
Op het moment dat de MSRC constateert dat een beoordelingsstage nodig is om geregistreerd te kunnen
worden, verleent zij de arts toestemming voor het volgen ervan. Deze arts krijgt echter niet eerder
toestemming voor het aanvangen van de stage, dan nadat hij de MSRC schriftelijk heeft laten weten welke
opleider bereid is hem tijdens de beoordelingsstage te begeleiden. Mocht blijken dat de arts de
beoordelingsstage is aangevangen zonder de MSRC daarvan op de hoogte te stellen, dan blijft het gedeelte
van de stage dat vóór de toestemming van de MSRC is gevolgd, buiten beschouwing.
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Lid 2. De beoordelingsstage is uitsluitend bedoeld om te beoordelen of de arts in staat is het betreffende
specialisme in Nederland zelfstandig en naar behoren uit te oefenen en niet om de arts bij te scholen.
Indien de opleider een negatieve beoordeling afgeeft, besluit de MSRC tot afwijzing van het
registratieverzoek óf beoordeelt zij – op verzoek van de arts – of er aanleiding is voor het volgen van een
individueel scholingsprogramma, aldus artikel D.13, vierde lid kaderbesluit.
Artikel 6 Inhoud en beoordeling individueel scholingsprogramma
De arts komt alleen in aanmerking voor het volgen van een individueel scholingsprogramma als dat voldoet
aan de eisen zoals vastgelegd in het kaderbesluit. De MSRC beoordeelt op hoofdlijnen; de beoogd opleider
bekijkt welke onderdelen van de opleiding tot specialist scholing behoeven en of het scholingsprogramma
kan worden afgerond binnen de daarvoor in de regelgeving vastgelegde termijn. Mocht blijken dat de arts
met het individueel scholingsprogramma is aangevangen zonder dat de MSRC daarvan op de hoogte is
gesteld door de opleider en de MSRC aldus geen goedkeuring heeft verleend aan het individueel
scholingsprogramma, dan blijft het gedeelte van het scholingsprogramma dat vóór de goedkeuring van de
MSRC is gevolgd, buiten beschouwing.
Lid 1. Het is de verantwoordelijkheid van de arts een opleidingsinrichting en een opleider te vinden waarbij
hij een individueel scholingsprogramma kan volgen. Er is geen rol weggelegd voor de MSRC.
Lid 2. Tijdens het individueel scholingsprogramma wordt de arts opgeleid tot het eindniveau van de
medisch specialistische opleiding in Nederland. Het individueel scholingprogramma is afgestemd op de
ervaring van de arts.
Artikel 8 Overgangsbepaling
De medisch specialist die onder werkingssfeer van dit artikel valt, behoudt zijn (eerste) registratie tot het
moment waarop de herregistratie moet worden aangevraagd. Een registratie die is verleend vóór de
inwerkingtreding van deze beleidsregels, wordt beheerst door het aan deze beleidsregels voorafgaande
rechtsregime.
Artikel 9 Inwerkingtreding
De beleidsregels hebben onmiddellijke werking. Met andere woorden, de arts die vanaf de inwerkingtreding van deze beleidsregels voor de eerste keer wordt ingeschreven in een van de registers van medisch
specialisten, valt direct onder het regime van deze beleidsregels.
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