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Overgangsregeling umc’s inzake buitenslands gediplomeerde artsen
Vastgesteld door de decanen op 8 februari 2013
Inleiding
Sinds 2005 is er in Nederland een assessment voor buitenslands gediplomeerde
artsen van buiten de EER (hierna: buitenlandse arts) die hun diploma willen laten
erkennen. Artsen die meededen aan het assessment en in verband daarmee een
deel van de opleiding geneeskunde afrondden, kregen een Nederlands artsdiploma.
Met dit artsdiploma konden zij zich laten inschrijven in het BIG-register en was het
ook mogelijk om zich als arts te vestigen in andere Europese landen.
Achtergrondinformatie
In de zomer van 2011 heeft het CBGV de NFU erop geattendeerd dat de umc’s zich
niet hielden aan Europese regelgeving (artikel 3 lid 1 onder c van Richtlijn 2005/36/EG). Een artsdiploma mag alleen worden afgegeven ter afsluiting van een
opleiding die in overwegende mate is gevolgd binnen de EER. Het CBGV stelt voor
om buitenslands gediplomeerde artsen een certificaat te geven. Dit is bij
buitenslands gediplomeerde tandartsen al enige jaren de praktijk.
De brief is binnen de NFU door de umc’s besproken. In december 2011 heeft de
bestuurscommissie Onderwijs en Onderzoek van de NFU het CBGV geïnformeerd
dat aan buitenslands gediplomeerde artsen die hun aanvullende opleiding hebben
afgerond in plaats van een artsdiploma een certificaat wordt gegeven. In januari 2012
heeft de NFU een bericht naar alle umc’s gestuurd om hen te informeren over dit
besluit.
In het voorjaar van 2012 hoorden buitenslands gediplomeerde artsen bij het
adviesgesprek met het CBGV dat hen na voltooiing van de aanvullende opleiding
niet langer een Nederlands artsdiploma zou worden uitgereikt maar een certificaat.
Een aantal van deze artsen heeft vervolgens contact opgenomen met de KNMG om
hun bezorgdheid te uiten. Zij waren bang dat hun kansen op een vervolgopleiding
kleiner zouden worden als zij geen artsdiploma kunnen overleggen. Verder heeft de
wijziging gevolgen voor hun financiële situatie (o.a. recht op studiefinanciering,
aftrekmogelijkheden belasting) en tot slot worden hiermee hun mogelijkheden om
zich in het buitenland als arts te vestigen verkleind.
Op initiatief van de KNMG is in juni 2012 een bijeenkomst belegd met alle betrokken
partijen om met elkaar te bespreken hoe om te gaan met deze beleidswijziging.
Tijdens dit overleg zijn de volgende afspraken gemaakt:
1. KNMG en NFU maken afspraken voor een beperkte groep buitenslands
gediplomeerde artsen bij wie een gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat zij
een Nederlands artsdiploma zouden krijgen na een succesvolle afronding van hun
aanvullende opleiding.
2. Op alle universiteiten zullen de regels op dezelfde manier worden geïnterpreteerd.
3. Er komt informatie voor buitenslands gediplomeerde artsen beschikbaar waarin
duidelijk wordt aangegeven dat zij na afloop van het assessment en afronding van
de aanvullende opleiding niet langer een artsdiploma maar een certificaat krijgen.

Naar verwachting zullen een beperkt aantal buitenslands gediplomeerde artsen
gebruik maken van de overgangsregeling. Uit het jaarverslag 2011 van het CBGV
blijkt dat in 2010 21 adviezen zijn gegeven (3 gelijkwaardig, 18 niet gelijkwaardig). 1
In de periode vanaf de start in 2005 van het assessment tot en met 2009 zijn er 62
adviezen gegeven. 2 De gegevens van de artsen die in aanmerking komen voor de
overgangsregeling zijn bekend bij de CBGV.
Regeling
• Uitzonderingssituatie
In het algemeen geldt dat Europees recht gaat boven Nederlands recht. Dit betekent
dat de Nederlandse wetgeving niet in strijd met het Europese recht mag zijn.
Richtlijnen moeten geïmplementeerd worden, tenzij de regel voldoende duidelijk,
nauwkeurig en onvoorwaardelijk is bepaald en direct rechtstreeks kan worden
ingeroepen door een burger. Dit laatste is hier niet aan de orde; het inroepen van de
regel plaatst de buitenlandse arts in een ongunstiger positie.
Elke richtlijn vermeldt een termijn waarbinnen de omzetting in nationaal recht moet
gebeuren. Artikel 63 van de Richtlijn 2005/36/EG bepaalt: “De lidstaten doen de
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op
20 oktober 2007 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.”
De vraag rijst of er een mogelijkheid bestaat een regeling te treffen voor buitenlandse
artsen die nu het assesment volgen en bij wie het gerechtvaardigd vertrouwen is
gewekt dat het assesment mocht worden afgesloten met een diploma. 3
Argumenten:
- In 2005 is de kwestie besproken, onder andere tussen het ministerie van VWS,
enkele vertegenwoordigers van de umc’s en de CBGV. VWS heeft toen al
aangegeven dat geen Nederlandse artsdiploma’s mogen worden afgegeven. Men
krijgt in de regel een verklaring van vakbekwaamheid van de minister, waarmee
inschrijving in het BIG-register mogelijk is. Geneeskunde vormt de enige
uitzondering.
- In de loop van 2010 is dit onderwerp in de commissie artsen van de CBGV weer
actueel geworden. Inschatting was dat de handelwijze van Nederland vroeg of
laat tot problemen zou leiden. Er is een brief gezonden naar de
onderwijsdirecteuren van de umc’s met als resultaat een besluit van de
bestuurscommissie Onderwijs en Onderzoek van de NFU geen artsdiploma’s
meer af te geven. Dit is op 19 december 2011 aan de CBGV meegedeeld.
- Tot 2 mei 2012 heeft het CBGV in haar communicatie met artsen steeds
aangegeven dat artsen na afronding van hun aanvullende opleiding het
Nederlandse diploma zouden ontvangen, o.a. in brieven die de CBGV stuurden
naar buitenslands gediplomeerde artsen die zich inschreven voor het assessment.
Op 2 mei 2012 is het reglement Kennis en vaardighedentoetsen voor artsen op de
website aangepast.
Conclusie: in de afgelopen jaren is aan buitenslands gediplomeerde artsen die hun
aanvullende opleiding na het assessment hebben afgerond een Nederlands diploma
afgegeven. Daarmee is tot 2 mei 2012 de indruk gewekt dat dit toegestaan was.

1

Jaarverslag 2011 Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid. Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Den Haag 2012
2
Jaarverslag CBGV 2010. Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid. Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Den Haag 2011.
3
In richtlijn 2005/36/EG wordt gesproken over een getuigschrift voor met goed gevolg afgelegd
artsexamen

Daarmee wordt het redelijk dat voor degenen die op dat moment het assessment
volgden een overgangsregeling te treffen.
• Voorstel uitzonderingspositie (Overgangsregeling)
Buitenslands gediplomeerde artsen die zich voor 2 mei 2012 bij het CBGV hebben
ingeschreven voor het assessment komen in aanmerking voor deze
overgangsregeling; zij krijgen na voltooiing van hun aanvullende opleiding een
Nederlands artsdiploma. Buitenslands gediplomeerde artsen die gebruik willen
maken van deze regeling moeten kunnen aantonen dat zij zich voor 2 mei 2012
hebben ingeschreven bij het CBGV, dit kan o.a. middels een brief van het CBGV
waar de inschrijfdatum in staat vermeld.
De overgangsregeling duurt tot uiterlijk 1 mei 2017. Er wordt vanuit gegaan dat
degenen die voor 2 mei 2012 zich hebben ingeschreven voor het assessment, de
aanvullende opleiding uiterlijk vijf jaar later hebben afgerond 4. Buitenslands
gediplomeerde artsen kunnen na 1 mei 2017 geen gebruik meer maken van deze
overgangsregeling.
Voor buitenslands gediplomeerde artsen die zich na 2 mei 2012 bij het CBGV
hebben ingeschreven voor het assessment wordt geen uitzondering gemaakt, zij
ontvangen een certificaat na voltooiing van hun aanvullende opleiding. Met dit
certificaat kunnen zij zich inschrijven in het BIG-register. De wet BIG of een daarop
gebaseerd algemeen verbindend voorschrift maakt het mogelijk (zal het mogelijk
maken) dat deze artsen kunnen worden geregistreerd in het BIG-register en de
artsenij kunnen uitoefenen.
• Landelijk beleid
Alle universiteiten/umc’s zullen zich houden aan deze regeling.
• Reguliere opleiding
Deze regeling geldt niet voor personen (al dan niet afkomstig van buiten de EER),
die na daarvoor zelf gekozen te hebben een reguliere opleiding geneeskunde volgen
(i.c. een masteropleiding, mogelijk met vrijstellingen) en na afronding een diploma
ontvangen.
• Communicatie
De NFU zal deze overgangsregeling communiceren naar de afdelingen binnen de
umc’s die op dit gebied verantwoordelijk zijn. Tevens zal de NFU toezien op een
goede uitvoering van de overgangsregeling. De KNMG zal op haar website de
overgangsregeling publiceren. Verder zal er in Medisch Contact een artikel
verschijnen met informatie over de overgangsregeling.
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Deze 5 jaren zijn gebaseerd op de volgende redenering:
- inschrijven assessment, voorbereiden en deelnemen aan assessment: 1 jaar
- adviesgesprek met CBGV, beschikking van minister en inschrijven bij universiteit: 1 jaar
- volgen van de aanvullende opleiding (6 maanden; 1, 2 of 3 jaren): 3 jaren

