Het Vertegenwoordigend College (VC) der Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde (KNMT), hiertoe gevolmachtigd door de Algemene Vergadering (AV)
gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;
besluit 17 september 2015
vast te stellen de volgende

REGELING SPECIALISMEN TANDHEELKUNDE 1 2

1 Regeling specialismen tandheelkunde (inwerkingtreding 1 april 2016).
In de Staatscourant van 8 april 2016, nr. 17660 is mededeling gedaan van de instemming van de minister.
2 Gewijzigd bij besluit van 11 december 2020 (inwerkingtreding met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020). In de
Staatscourant van 17 februari 2021, nr. 7518 is mededeling gedaan van de instemming van de minister.

I Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze Regeling wordt verstaan onder:
Aios:
Belanghebbende:
Beroepsprofiel:
College Tandheelkundige
Specialismen (CTS):

Commissie van Uitvoering
(CvU):
Discipline Overleg Orgaan
(DOO-T):
Gelijkgestelde
werkzaamheden:
Herintreding:
Herregistratie:
Hoofdbestuur (HB):
Minister:
NT:
NFU:
Opleidingsinstelling:
Opleider:

Opleidingsregister:
Regeling:
Register:
Registratie:
Registratiecommissie
Tandheelkundige
Specialismen (RTS):

Sectie Tandarts Specialisten
(STS):
Specialisme:
Specialist:

assistent in opleiding voor een erkend tandheelkundig specialisme;
degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit van de RTS is
betrokken;
een omschrijving van de beroepskwalificaties en het
deskundigheidsniveau van een specialist;
het orgaan als bedoeld in artikel 14, tweede lid onder d. van de Wet
BIG dat is belast met regelgevende bevoegdheid inzake de
aanwijzing van tandheelkundige specialismen en de opleiding en
registratie van deze specialisten;
door de RTS uit haar midden aangewezen commissie, aan welke bij
Reglement van Orde bepaalde bevoegdheden kunnen worden
gemandateerd;
het overlegorgaan der decanen van de Tandheelkunde
opleidingen tandheelkunde van de VSNU, de Vereniging van
Samenwerkende Nederlandse Universiteiten;
werkzaamheden die worden gelijkgesteld met voor een specialisme
gebruikelijke werkzaamheden;
opnieuw inschrijven van een voormalig geregistreerde specialist in
hetzelfde register;
hernieuwde inschrijving in een register direct volgend op een
voorgaande periode van inschrijving in hetzelfde register;
het Hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot
bevordering der Tandheelkunde (KNMT);
de minister onder wie de Volksgezondheid ressorteert;
Nederlands Tandartsenblad, het officiële orgaan van de KNMT;
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra;
de instelling waar een opleiding tot specialist wordt gevolgd en die
als zodanig door de RTS is erkend;
de persoon die verantwoordelijk is voor een gehele opleiding of een
gedeelte van de opleiding tot specialist en die als zodanig door de
RTS is erkend;
een register als bedoeld in artikel 38;
de Regeling Specialismen Tandheelkunde;
een specialistenregister of opleidingsregister;
de eerste inschrijving in een register;
het orgaan als bedoeld in artikel 14, tweede lid, onder e. van de Wet
BIG dat is belast met de uitvoering van de regelgeving van het CTS
inzake (her)registratie en herintreding van specialisten alsmede de
erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen en het doen van
voorstellen ten aanzien van de tariefvaststelling voor uitvoering van
deze taken;
de sectie van de KNMT als bedoeld in artikel 19 van het
Huishoudelijk Reglement KNMT;
een deelgebied van de tandheelkunde dat door het CTS als
specialisme is aangewezen;
een tandarts die is ingeschreven in een door het CTS ingesteld
specialistenregister;
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Specialistenregister:
Tandarts:
Vertegenwoordigend
College (VC):
Wet:
Wetenschappelijke
tandheelkundige
Specialistenvereniging:

een register als bedoeld in artikel 12;
degene die is ingeschreven in het register van tandartsen als bedoeld
in artikel 3 van de Wet BIG;
het KNMT-orgaan, gevormd door de voorzitters van de KNMTafdelingen;
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
landelijke vereniging van specialisten die het beroepsprofiel voor het
betreffende erkende specialisme beheert.

II. Organen voor de opleiding en registratie van specialisten
De Organen
Artikel 2
De organen voor de opleiding en registratie die door de KNMT zijn ingesteld, zijn:
a.
het College Tandheelkundige Specialismen (CTS);
b.
de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).
Artikel 3
1.
De KNMT draagt zorg voor de administratieve organisatie en de ondersteunende bedrijfsvoering
van het CTS en de RTS. Daartoe worden afspraken gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd.
2.
De directeur van de KNMT stelt ten behoeve van het CTS en de RTS ieder een secretaris aan. De
taakomschrijving van een secretaris wordt door de directeur in overleg met het CTS of de RTS
vastgesteld.
Overleg voorzitters CTS en RTS
Artikel 4
1.
Er is een overleg van de voorzitter van het CTS en de voorzitter van de RTS.
2.
Het in het eerste lid genoemde overleg doet namens het CTS en/of namens de RTS aan de KNMT
voorstellen tot wijziging van de Regeling en benoemt de leden van de Commissie voor Advies en
Geschilbeslechting.

III. Samenstelling en taken van het CTS
Algemene bepalingen inzake de samenstelling
Artikel 5
1.
Het CTS bestaat uit leden en adviserende leden.
2.
De leden van het CTS worden door het HB benoemd voor een periode van drie jaar; zij zijn
herbenoembaar.
3.
Een benoeming van een lid in een plaats die vacant komt terwijl de zittingstermijn van het te
vervangen lid nog niet verstreken is, geschiedt voor de resterende zittingstermijn.
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Samenstelling en benoeming
Artikel 6
Het CTS is als volgt samengesteld:
1.
Leden:
a.
op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie:
i.
drie opleiders in de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie werkzaam in een
universitaire omgeving;
ii.
één opleider in de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie werkzaam in een
niet-universitaire omgeving;
iii.
twee kaakchirurgen werkzaam in een niet-universitaire omgeving;
b.
op voordracht van de Vereniging van Orthodontisten:
i. drie opleiders in de Orthodontie werkzaam in een universitaire omgeving;
ii. twee orthodontisten werkzaam in een niet-universitaire omgeving;
c.
op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie één aios met betrekking tot de Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie;
d.
op voordracht van de Vereniging van Orthodontisten één aios met betrekking tot de
orthodontie;
e.
één lid op voordracht van het DOO-T;
f.
één lid op voordracht van het NFU.
2.
Adviserende leden:
a.
de secretaris van het CTS;
b.
de secretaris van de RTS.
Onverenigbaarheid lidmaatschap
Artikel 7
De leden van het CTS kunnen niet tevens lid zijn van het HB, het bestuur van de STS, de RTS, de
Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS zoals genoemd in artikel 45, of de Centrale
Klachtencommissie.
Voorzitter en vice-voorzitter
Artikel 8
1.
De leden van het CTS kiezen uit hun midden een voorzitter bij toerbeurt uit de leden bedoeld in
artikel 6, eerste lid onder a. en b. . Tevens kiezen zij uit hun midden een vice-voorzitter.
2.
Wordt de voorzitter gekozen uit de leden bedoeld in artikel 6, eerste lid onder a., dan wordt de
vice-voorzitter gekozen uit de leden bedoeld in artikel 6, eerste lid onder b., en omgekeerd.
3.
De voorzitter en de vice-voorzitter worden benoemd voor een zittingsduur van drie jaar en zijn
niet in deze functies herbenoembaar.
Einde, intrekking en schorsing lidmaatschap
Artikel 9
De benoeming van een lid van het CTS eindigt onmiddellijk door:
a.
het verstrijken van de benoemingstermijn, het overlijden, een onder curatele stelling of onder
bewindstelling, een faillissement of surseance van betaling, telkens met ingang van de dag nadat
een van de voornoemde omstandigheden zich heeft voorgedaan;
b.
schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal een maand;
c.
het doorhalen van de inschrijving als specialist voor zover dit als vereiste aan het lidmaatschap is
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gesteld.
Quorum en besluitvorming
Artikel 10
1.
Het CTS kan alleen dan besluiten nemen, indien in zijn vergadering ten minste drie van de leden,
bedoeld in artikel 6, eerste lid onder a. en ten minste drie van de leden, bedoeld in artikel 6,
eerste lid onder b. aanwezig zijn.
2.
De leden van het CTS brengen hun stem uit zonder last of ruggespraak.
3.
Besluiten van het CTS worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
4.
Het CTS is tevens bevoegd om buiten vergadering besluiten te nemen. In dat geval is daartoe
vereist dat alle leden hun stem schriftelijk uitbrengen.
Reglement van orde
Artikel 11
1.
Het CTS stelt een reglement van orde vast waarin in elk geval nadere regels worden gesteld
omtrent de besluitvorming en de vergaderorde.
2.
Het reglement kan geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of het
Huishoudelijk reglement (HR) van de KNMT of met de Regeling.
Taken en bevoegdheden van het CTS
Artikel 12
1.
Het CTS heeft tot taak:
a.
het vaststellen van het toetsingskader op grond waarvan deelgebieden der
tandheelkunde als specialisme kunnen worden aangewezen;
b.
het aanwijzen van deelgebieden der tandheelkunde als specialisme, het besluit om het
daarbij behorende register in te stellen en het vaststellen van de titel die een in dat
register ingeschreven specialist mag voeren, alsmede het intrekken van een dergelijke
aanwijzing en bijbehorende besluiten;
c.
het vaststellen van de eisen waaraan de desbetreffende specialistenopleiding moet
voldoen;
d.
het instellen van een specialistenregister en het vaststellen van de eisen voor inschrijving
in een register van specialisten (registratie) en van de eisen voor de verlenging van de
inschrijving (herregistratie) en herintreding alsmede van niet in de wet genoemde
gronden voor doorhaling en schorsing van de inschrijving;
e.
het vaststellen van voorwaarden die aan de registratie, herregistratie en herintreding
kunnen worden verbonden;
f.
het instellen of opheffen van één of meerdere opleidingsregisters;
g.
het vaststellen van de eisen voor erkenning van (plaatsvervangend) opleiders en
opleidingsinstellingen, alsmede van de voorwaarden die aan die erkenning kunnen
worden verbonden;
h.
het doen van aanvragen aan de minister om een door het CTS vastgestelde
specialistentitel aan te merken als wettelijk erkende specialistentitel als bedoeld in artikel
14, eerste lid van de Wet BIG.
2.
Bij het uitoefenen van de in het eerste lid, genoemde taken houdt het CTS rekening met:
a.
het beroepsprofiel zoals dat door de desbetreffende wetenschappelijke vereniging met
betrekking tot een specialisme is opgesteld;
b.
de maatschappelijke en de aan de opleiding gerelateerde financiële gevolgen van zijn
besluiten.
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3.

4.

Het CTS kan zelfstandig andere dan de in artikel 12 genoemde vraagstukken in verband met de
(her-)registratie en opleiding van specialisten, alsmede de erkenning van opleiders en
opleidingsinstellingen ter hand nemen.
Het college kan in een bijzondere situatie en na afstemming met het Hoofdbestuur in een besluit
tijdelijk afwijken van een of meer bepalingen van de Regeling of deze tijdelijk buiten werking
stellen. 1

Besluitvormingsprocedure
Artikel 13
1.
Alvorens een besluit te nemen met betrekking tot een van de in artikel 12 eerste lid onder a. t/m
h. genoemde onderwerpen wint het CTS over het ontwerpbesluit advies in van het HB, van het
bestuur van de STS en van de betreffende wetenschappelijke vereniging(en), alsmede advies van
de RTS aangaande de uitvoeringsaspecten, tenzij het ontwerpbesluit louter technische
wijzigingen, zoals evidente omissies, vernummering of verlenging behelst. Het HB en het bestuur
van de STS en van de wetenschappelijke vereniging(en), alsmede de RTS brengen hun advies
binnen twee maanden uit. Tegelijkertijd wordt in het NT en op de website van de KNMT kennis
gegeven van behandeling door het CTS van het ontwerpbesluit.
2.
Na ontvangst, en zo nodig de verwerking, van de in het eerste lid bedoelde adviezen, kan het
CTS over het herziene voorgenomen besluit andermaal het advies inwinnen van de RTS, ter zake
van de uitvoeringsaspecten van dat besluit. De RTS brengt het advies binnen twee maanden uit.
3.
Alvorens in een geval als bedoeld in artikel 12 eerste lid onder b, de in het eerste lid van dit artikel
bedoelde adviezen in te winnen, stelt het CTS een representatieve vertegenwoordiging van
personen, werkzaam op het betreffende deelgebied der tandheelkunde, alsmede
vertegenwoordigers van relevante specialismen, in de gelegenheid te worden gehoord.
4.
Na verwerking van genoemde adviezen neemt het CTS een besluit. Het besluit wordt ter kennis
gebracht van het HB, het bestuur van de STS en de desbetreffende wetenschappelijke
vereniging(en), alsmede aan de RTS. Daarbij geeft het CTS de reden aan van afwijking van de
uitgebrachte adviezen of zienswijzen.
Artikel 14
1.
Een besluit tot aanwijzing of opheffing van deelgebieden der tandheelkunde als specialisme,
wordt genomen op verzoek van een representatieve vertegenwoordiging van tandartsen die
werkzaam zijn op het betreffende deelgebied der tandheelkunde.
2.
Een besluit tot opheffing van een specialisme vermeldt de datum waarop het specialisme wordt
opgeheven.
3.
Het CTS bevestigt de ontvangst van een verzoek als bedoeld in het eerste lid en informeert de
verzoeker daarbij over de besluitvormingsprocedure.
Verzoek tot erkenning; instemming door de minister
Artikel 15
1.
Een besluit bedoeld als in artikel 12, eerste lid onder b, wordt, gelijktijdig met het sturen van dat
besluit ingevolge artikel 13, vijfde lid, aan de minister gezonden. Indien tevens sprake is van een
besluit als bedoeld in artikel 12 eerste lid onder h., gaat daarbij het verzoek de specialistentitel als
wettelijk erkende specialistentitel in de zin van artikel 14, eerste lid van de Wet BIG aan te
merken.
2.
Een besluit als bedoeld in artikel 12, eerste lid onder c., d., e. of g. wordt, gelijktijdig met het
versturen van dat besluit ingevolge artikel 13, vierde lid, ter instemming aan de minister
voorgelegd zoals bedoeld in artikel 14, vierde lid van de Wet BIG.
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Gewijzigd bij besluit van de Ledenraad KNMT van 11 december 2020
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3.

In geval de titel van een specialisme niet wettelijk erkend is, behoeven besluiten als bedoeld in
artikel 12 eerste lid onder c., d., e., of g. ter zake van dit specialisme geen instemming van de
minister.

Inwerkingtreding en Publicatie
Artikel 16
1.
Een besluit van het CTS ter uitvoering van een taak genoemd in artikel 12, eerste lid onder a en f,
treedt in werking de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt in het NT, tenzij het besluit
zelf een ander tijdstip van inwerkingtreding bepaalt. Van de inwerkingtreding van het besluit
wordt tevens mededeling gedaan op de website van de KNMT.
2.
Een besluit van het CTS ter uitvoering van de taken genoemd in artikel 12, eerste lid onder c., d.,
e. en g., ter zake van een wettelijke erkend specialisme vereist op grond van artikel 14, vierde lid
van de Wet BIG, instemming van de minister. Een dergelijk besluit treedt in werking de dag na
die waarop in de Staatscourant mededeling is gedaan van het instemmingsbesluit, tenzij het
instemmingsbesluit een ander tijdstip van inwerkingtreding bepaalt. Van het besluit en de
instemming daarvan wordt tevens mededeling gedaan in het NT en op de website van de KNMT.
3.
De ministeriële verklaring van instemming als bedoeld in het tweede lid wordt door het CTS ter
kennis gebracht van het HB, van het bestuur van de STS, van de RTS en van de desbetreffende
wetenschappelijke vereniging(en).
4.
Betreft een besluit genoemd in het tweede lid niet een wettelijk erkend specialisme dan is ter
zake van de inwerkingtreding de regeling in het eerste lid van overeenkomstige toepassing.
5.
Een besluit van het CTS ter uitvoering van de taak genoemd in artikel 12, eerste lid onder b.,
treedt in werking nadat de minister ingevolge artikel 14, eerste lid van de Wet BIG het besluit
heeft genomen de specialistentitel als wettelijk erkende specialistentitel aan te merken. Het
besluit van het CTS treedt in werking op het in het besluit van de minister vermelde tijdstip. Van
het besluit van het CTS en het besluit van de minister wordt mededeling gedaan in het NT en op
de website van de KNMT.
6.
De bekendmaking c.q. mededeling in het NT als bedoeld in het eerste, respectievelijk het tweede
en vijfde lid bevat tenminste de titel van het besluit, de datum van inwerkingtreding van het
besluit en informatie over het verkrijgen van de integrale tekst van het besluit. De integrale tekst
van het besluit wordt in ieder geval op de website van de KNMT geplaatst.
Jaarverslag van het CTS
Artikel 17
1.
Het CTS dient jaarlijks bij het HB een jaarverslag in van zijn werkzaamheden in het afgelopen
kalenderjaar.
2.
Het jaarverslag of een samenvatting daarvan wordt gepubliceerd in het NT, dan wel wordt daarin
mededeling gedaan van het verschijnen van het jaarverslag. De tekst van het jaarverslag wordt in
ieder geval gepubliceerd op de website van de KNMT.

IV. Samenstelling en taken van de RTS
Samenstelling van de RTS
Artikel 18
1.
De RTS bestaat uit leden en adviseurs.
2.
De adviseurs hebben toegang tot de vergadering van de RTS. De RTS beslist over toelating van
anderen dan de in artikel 19 genoemde adviseurs tot de vergadering.
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Artikel 19
De RTS is samengesteld als volgt:
1.
Leden:
Vier specialisten van elk door het CTS aangewezen specialisme, met dien verstande dat ten
minste één van die vier leden rechtstreeks betrokken dient te zijn bij de opleiding in het
desbetreffende specialisme.
2.
Adviseurs:
a.
een door het DOO-T aangewezen vertegenwoordiger;
b.
een door de NFU aangewezen vertegenwoordiger;
c.
een aios-lid van elk door het CTS aangewezen tandheelkundig specialisme aangewezen
door de representatie wetenschappelijke vereniging;
d.
de secretaris van de RTS;
e.
de secretaris van het CTS.
Benoeming
Artikel 20
1.
Leden worden benoemd door het HB, op voordracht van de desbetreffende representatieve
wetenschappelijke verenigingen.
2.
Bij twijfel over de vraag welke vereniging als representatief moet worden beschouwd, beslist het
HB .
3.
Indien een wetenschappelijke vereniging geen vertegenwoordiger aanwijst, kan het HB op
voordracht van het bestuur van de STS een vertegenwoordiger van het desbetreffende
specialisme benoemen.
Artikel 21
1.
De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij zijn aansluitend herbenoembaar.
2.
Een benoeming van een lid in een plaats die vacant komt terwijl de zittingstermijn van het te
vervangen lid nog niet verstreken is, geschiedt voor de resterende zittingstermijn.
Onverenigbaarheid lidmaatschap
Artikel 22
De leden van de RTS kunnen niet tevens lid zijn van het HB, het bestuur van de STS, het CTS of de
Commissie voor Advies en geschilbeslechting RTS als bedoeld in artikel 45.
De voorzitter en de CvU
Artikel 23
1.
De leden van de RTS kiezen uit hun midden een voorzitter voor een periode van drie jaar. De
voorzitter is in deze functie niet onmiddellijk herkiesbaar.
2.
De leden van de RTS kunnen uit hun midden een vice-voorzitter aanwijzen. Het bepaalde in het
eerste lid is ten aanzien van de vice-voorzitter van overeenkomstige toepassing.
3.
De RTS kan uit haar midden een commissie van uitvoering aanwijzen.
Einde, intrekking en schorsing lidmaatschap
Artikel 24
Artikel 9 van de Regeling is ten aanzien van het einde van het lidmaatschap van leden van de RTS van
overeenkomstige toepassing.
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Quorum en besluitvorming
Artikel 25
1.
De RTS kan alleen besluiten nemen, indien in haar vergadering meer dan de helft van het aantal
leden aanwezig is. Bij reglement van orde kunnen ter zake nadere regels worden gesteld.
2.
De leden van de RTS brengen hun stem uit zonder last of ruggespraak.
3.
Besluiten van de RTS worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
4.
De RTS is tevens bevoegd om buiten vergadering besluiten te nemen. In dat geval is daartoe
vereist dat alle leden hun stem schriftelijk uitbrengen.
5.
Bij de behandeling van een verzoek tot (her-)registratie, herintreding of een verzoek tot
erkenning van een (plaatsvervangend) opleider of opleidingsinstelling, dan wel de verlenging
daarvan, neemt een lid van de RTS dat bij de opleiding van de verzoeker betrokken is geweest of
dat anderszins tot de verzoeker in een verhouding staat die niet met een objectieve en
onpartijdige beoordeling verenigbaar is, niet aan de beraadslagingen en het besluit deel.
Reglement van Orde
Artikel 26
1.
De RTS stelt een reglement van orde vast, waarin tenminste wordt uitgewerkt op welke wijze de
taken bedoeld in artikel 27 worden uitgevoerd. Het reglement kan geen bepalingen bevatten die
in strijd zijn met de statuten of het Huishoudelijk Reglement van de KNMT of met de Regeling.
2.
Bij reglement van orde kan de RTS aan de commissie van uitvoering of de secretaris mandaat of
volmacht verlenen om namens de RTS besluiten te nemen.
3.
In mandaat genomen besluiten door de commissie van uitvoering of de secretaris worden ter
kennis gebracht van de RTS.
Taken en bevoegdheden van de RTS
Artikel 27
De RTS heeft tot taak:
a.
het uitvoeren van het besluit van het CTS tot het instellen of opheffen van één of meerdere
specialistenregisters of opleidingsregisters;
b.
het inschrijven van personen in een specialistenregister en het doorhalen van deze inschrijvingen;
c.
het herregistreren van personen in een specialistenregister en het opnieuw inschrijven van
herintreders in een specialistenregister, en het doorhalen van deze inschrijvingen;
d.
het inschrijven van personen in een opleidingsregister en het doorhalen van deze inschrijvingen;
e.
het beoordelen van individuele curricula en individuele opleidingsprogramma's;
f.
het erkennen van (plaatsvervangend) opleiders en opleidingsinstellingen en het schorsen of
intrekken van de erkenningen;
g.
het houden van toezicht op de naleving van besluiten van het CTS door erkende opleiders en
opleidingsinstellingen;
h.
het voorstellen van het bedrag dat ter dekking van de kosten voor de behandeling van een
verzoek tot registratie, herregistratie of herintreding in een specialistenregister, de behandeling
van een verzoek tot registratie in een opleidingsregister en de behandeling van een verzoek tot
erkenning van een opleider of opleidingsinstelling alsmede voor de verlenging daarvan moet
worden betaald;
i.
het aan het CTS adviseren over de uitvoeringsaspecten van ontwerpbesluiten van het CTS;
j.
het afgeven van opleidingstitels aan aiossen en het erkennen van beroepskwalificaties.
Het instellen en opheffen van een register en doelen van een register
Artikel 28
1.
De RTS stelt feitelijk een register in of heft dat op nadat het CTS daartoe op grond van artikel 12,
9

2.
3.

eerste lid, onder b. of d. heeft besloten.
Bij het instellen van een register hanteert de RTS voor dat register de benaming die daaraan door
het CTS is gegeven.
De registers worden ingesteld om:
a.
de kwaliteit van de opleiding en beroepsuitoefening van degene die in een
opleidingsregister staat ingeschreven te bevorderen en te bewaken;
b.
de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de specialist te bevorderen en te bewaken;
c.
te kunnen voldoen aan een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 36.

Registratie van specialisten
Artikel 29
1.
In een specialistenregister wordt op diens verzoek ingeschreven degene die aan de door het CTS
krachtens artikel 12, eerste lid onder d. gestelde eisen voldoet.
2.
Inschrijving in een specialistenregister is alleen mogelijk indien betrokkene:
a.
zonder voorwaarden is ingeschreven in het register van tandartsen als bedoeld in artikel 3
van de Wet BIG, en in het geval het een inschrijving in het register Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie betreft dient de tandarts tevens in het register van artsen
ingeschreven te staan;
b.
niet bij rechterlijke uitspraak (tijdelijk) is ontzet uit het recht het betreffende specialisme
uit te oefenen.
3.
Doorhaling of schorsing van de inschrijving van betrokkene in het register van (tand)artsen leidt
tevens tot doorhaling of schorsing van de inschrijving in een register van specialisten.
4.
Inschrijving in een specialistenregister als bedoeld in het eerste lid is niet afhankelijk van het
lidmaatschap van de KNMT, van een beroepsvereniging of van een wetenschappelijke
vereniging.
5.
Personen van wie de inschrijving in een register van specialisten is doorgehaald anders dan op
grond van het tweede lid, onder b., mogen hun specialistentitel onder de toevoeging van ‘niet
praktiserend’ blijven gebruiken.
Artikel 30
1.
Het verzoek tot inschrijving in het register als bedoeld in artikel 29, tweede lid, moet schriftelijk,
ondertekend door de aanvrager, vergezeld van de gegevens en bescheiden die voor de beslissing
op het verzoek nodig zijn, worden ingediend bij de RTS. Op een ontvangen verzoek wordt de
datum van ontvangst aangetekend. Aan de verzoeker wordt binnen een termijn van vier weken
een ontvangstbevestiging gezonden, waarin indien van toepassing wordt aangegeven welke
gegevens en bescheiden ontbreken.
2.
Indien bij het verzoek tot inschrijving behorende stukken in een vreemde taal zijn gesteld en een
vertaling voor een goede beoordeling van dat verzoek noodzakelijk is, dient de verzoeker zorg te
dragen voor een geautoriseerde vertaling.
3.
Indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van het
verzoek tot inschrijving, geeft de RTS de verzoeker de gelegenheid binnen een termijn van vier
weken de ontbrekende gegevens te verstrekken. De RTS kan de termijn eenmaal met vier weken
verlengen.
4.
Voldoet de verzoeker niet aan een verzoek van de RTS als bedoeld in het tweede of het derde lid,
dan kan de RTS besluiten het verzoek tot inschrijving niet in behandeling te nemen. Een besluit
om dat verzoek niet te behandelen wordt aan de verzoeker schriftelijk en gemotiveerd
medegedeeld binnen vier weken nadat het verzoek onvoldoende is aangevuld dan wel de in het
derde lid genoemde termijn ongebruikt is verstreken.
5.
De verzoeker is voor de behandeling van het verzoek tot inschrijving het bedrag verschuldigd dat
op grond van artikel 42 is vastgesteld. Behandeling van het verzoek tot inschrijving vindt eerst
plaats nadat dit bedrag door de RTS is ontvangen.
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Zienswijze en besluitvormingstermijn
Artikel 31
1.
Is de RTS voornemens te besluiten:
a.
dat een verzoek tot inschrijving in het specialistenregister moet worden afgewezen, dan
wel
b.
dat gebruik gemaakt moet worden van de in artikel 32, tweede en derde lid genoemde
mogelijkheden, dan wel
c.
dat voor de beoordeling van het verzoek een periode van praktische werkzaamheid dan
wel aanvullende scholing conform het door het CTS daarover bepaalde noodzakelijk is,
dan wordt de verzoeker, alvorens een besluit genomen wordt, in de gelegenheid gesteld
door de RTS te worden gehoord. De verzoeker kan naar keuze mondeling of schriftelijk
zijn zienswijze naar voren brengen. Hij kan zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen.
2.
De RTS neemt een besluit binnen acht weken na de datum van ontvangst van het verzoek tot
inschrijving . Indien deze termijn door omstandigheden niet kan worden gehaald, stelt de RTS de
verzoeker daarvan voor het verstrijken van deze termijn schriftelijk en gemotiveerd in kennis,
onder vermelding van een redelijke termijn waarbinnen het besluit op het verzoek wel tegemoet
kan worden gezien.
3.
De termijn voor het nemen van een besluit wordt opgeschort:
a.
met ingang van de dag na die waarop de RTS de verzoeker uitnodigt het verzoek op grond
van artikel 30, tweede of derde lid aan te vullen, dan wel de artikel 30, lid 5, genoemde
betaling te voldoen tot de dag waarop de door de RTS verzochte vertaling, aanvullende
gegevens of betaling zijn ontvangen;
b.
met ingang van de dag na die waarop de RTS de verzoeker meedeelt dat zij wacht op voor
het besluit noodzakelijke informatie uit het buitenland, tot de dag waarop deze informatie
is ontvangen of verder uitstel niet meer redelijk is;
c.
gedurende de termijn waarvoor de verzoeker schriftelijk met uitstel heeft ingestemd;
d.
zolang de vertraging in de besluitvorming aan de verzoeker kan worden toegerekend;
e.
zolang de RTS door overmacht niet in staat is een besluit te nemen.
4.
Het besluit van de RTS wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de verzoeker medegedeeld.
5.
Het besluit van de RTS op het verzoek tot inschrijving in een specialistenregister vermeldt de
datum waarop de inschrijving een aanvang neemt en welk rechtsmiddel bij welke instantie en
binnen welke termijn tegen het betreffende besluit kan worden aangewend.
Artikel 32
1.
Inschrijving in een specialistenregister geschiedt voor een periode van ten hoogste vijf jaar.
2.
De RTS kan besluiten tot inschrijving in een specialistenregister voor een kortere periode dan vijf
jaar, met inachtneming van het ter zake door het CTS bepaalde.
3.
Aan de inschrijving in een specialistenregister kunnen voorwaarden worden verbonden, met
inachtneming van het ter zake door het CTS bepaalde.
4.
Mocht de RTS op welke wijze dan ook blijken dat de specialist de in het derde lid bedoelde
voorwaarden niet naleeft, dan beoordeelt de RTS of dit aanleiding geeft de inschrijving in het
specialistenregister door te halen.
5.
Alvorens op grond van het vierde lid tot doorhaling te beslissen, wordt de betrokkene in de
gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. Artikel 31, derde lid en vierde, is ten
aanzien van het besluit tot schorsing van overeenkomstige toepassing.
6.
Van een besluit tot inschrijving, doorhaling of schorsing doet de RTS mededeling aan de
Minister.
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Herregistratie van specialisten
Artikel 33
1.
Ten minste drie maanden voor de afloop van de vigerende termijn van inschrijving in het
specialistenregister stelt de RTS de geregistreerde specialist op de hoogte van het verstrijken van
de termijn alsmede van de mogelijkheid een verzoek om herregistratie te doen, onder
vermelding van de daarvoor geldende, door het CTS vastgestelde eisen.
2.
Het bepaalde in de artikelen 29 tot en met 32, is in het geval van een verzoek tot herregistratie
van overeenkomstige toepassing.
3.
Onverminderd het bepaalde in artikel 32, eerste lid, wordt een op grond van gelijkgestelde
werkzaamheden verkregen inschrijving doorgehaald indien betrokkene deze werkzaamheden
beëindigt en niet voldoet aan de door het CTS omtrent de beëindiging van gelijkgestelde
werkzaamheden gestelde eisen.
4.
Wordt vóór het tijdstip waarop de gelijkgestelde werkzaamheden eindigen door betrokkene een
verzoek tot herregistratie gedaan, dan blijft de inschrijving van betrokkene gehandhaafd tot het
moment waarop de RTS op het verzoek heeft beslist.
5.
Voldoet de verzoeker niet aan de eisen voor herregistratie en is er geen grond voor toepassing
van artikel 32, tweede lid of derde lid, dan wijst de RTS het verzoek tot herregistratie af. In dat
geval wordt de inschrijving van betrokkene in het betreffende specialistenregister doorgehaald
de dag volgend na de dagtekening van het besluit van de RTS, maar niet eerder dan de dag
volgend op het verstrijken van de vigerende termijn van inschrijving.
6.
Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing bij een besluit van de RTS om het verzoek niet in
behandeling te nemen als bedoeld in artikel 30, vierde lid.
Artikel 34
1.
Dient de geregistreerde specialist voor het aflopen van de registratietermijn geen verzoek tot
herregistratie in, dan wordt zijn inschrijving in het betreffende register doorgehaald op de eerste
dag na het verstrijken van de vigerende termijn van inschrijving.
2.
De doorhaling als bedoeld in het eerste lid wordt ongedaan gemaakt indien betrokkene aantoont
dat hij, door omstandigheden buiten zijn schuld, niet in staat was tijdig een verzoek tot
herregistratie te doen. In dat geval wordt de inschrijving hersteld en verlengd tot het moment
waarop de RTS op het verzoek heeft beslist.
3.
Heeft op het moment van het verstrijken van de lopende registratietermijn de RTS op een
verzoek tot herregistratie nog geen besluit genomen, dan wordt de inschrijving in het
betreffende register verlengd tot het moment waarop de RTS een besluit genomen heeft.
4.
Beslist de RTS positief op een verzoek om herregistratie, dan gaat de nieuwe termijn in op de
eerste dag na afloop van de vigerende termijn van inschrijving.
5.
Indien betrokkene ten tijde van het besluit van de RTS niet meer in het desbetreffende
specialisme feitelijk werkzaam is, dan wordt de duur van de termijn als bedoeld in het vierde lid
bepaald uitgaande van de dag volgend op de laatste dag dat betrokkene in het desbetreffende
specialisme werkzaam is geweest, onverminderd de ter zake door het CTS gestelde eisen voor
herregistratie.
Herintreding van specialisten
Artikel 35
1.
Degene die in een register van specialisten ingeschreven is geweest, maar van wie de inschrijving
is doorgehaald, kan de RTS verzoeken om opnieuw in hetzelfde register te worden ingeschreven.
2.
Het bepaalde in de artikelen 29 tot en met 32, is in het geval van een verzoek tot herintreding van
overeenkomstige toepassing.
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3.

4.

De RTS beslist in het geval van een verzoek tot herintreding of degene als bedoeld in het eerste
lid voldoet aan de eisen voor herregistratie dan wel aan specifieke herintredingsbepalingen als
vastgesteld door het CTS.
In afwijking van het tweede lid en artikel 29, tweede lid, onder a., kan een verzoek tot
herintreding in het register Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie worden ingediend
indien betrokkene zonder voorwaarden is ingeschreven in het register van tandartsen als
bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.

Mededeling en publicatie
Artikel 36
1.
De RTS draagt zorg voor openbare kennisgeving van de schorsing en de doorhaling van een
inschrijving in een specialistenregister.
2.
In de openbare kennisgeving worden in ieder geval de naam, de woonplaats en het specialisme
van de tandarts en de datum van schorsing of doorhaling vermeld. De openbare kennisgeving
geschiedt in het NT en op de website van de KNMT.
3.
Aan een ieder die zulks verlangt wordt door de RTS medegedeeld:
a.
of een persoon in een specialistenregister is ingeschreven, en zo ja, voor welk specialisme;
b.
gegevens als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder b. tot en met d. van de Wet BIG.
4.
De gegevens, opgenomen in een register, kunnen worden gebruikt ten behoeve van het
samenstellen van geanonimiseerde overzichten.
Erkenning van opleiders of opleidingsinstellingen
Artikel 37
1.
Een opleider respectievelijk een opleidingsinstelling kan worden erkend indien voldaan wordt
aan de door het CTS vastgestelde eisen.
2.
Bij de beoordeling van een verzoek om (hernieuwde) erkenning kan de RTS een (beoogd)
opleider respectievelijk een opleidingsinstelling (doen) visiteren.
3.
De RTS neemt een besluit binnen acht weken na de datum van ontvangst van het
visitatierapport. Indien deze termijn door omstandigheden niet kan worden gehaald, stelt de
RTS de verzoeker daarvan voor het verstrijken van deze termijn schriftelijk en gemotiveerd in
kennis, onder vermelding van een redelijke termijn waarbinnen het besluit op het verzoek wel
tegemoet kan worden gezien.
4.
Het bepaalde in artikel 30, artikel 31, eerste, derde, vierde en vijfde lid en artikel 32, eerste tot en
met vijfde lid, is in het geval van een verzoek tot erkenning van overeenkomstige toepassing.
5.
Het bepaalde in artikel 30, artikel 31, eerste, derde, vierde en vijfde lid, artikel 32 eerste tot en
met vijfde lid, artikel 33, eerste en vijfde lid en artikel 34 is in het geval van een verzoek tot
hernieuwde erkenning van overeenkomstige toepassing.
Opleiding
Artikel 38
1.
De tandarts of arts die in opleiding gaat tot specialist in de tandheelkunde is gedurende die
opleiding in een opleidingsregister ingeschreven.
2.
In een opleidingsregister wordt ingeschreven de tandarts of arts die voldoet aan de door het CTS
vastgestelde eisen.
3.
De artikelen 29 tot en met 31 zijn van overeenkomstige toepassing op een verzoek dat verband
houdt met de inschrijving in een opleidingsregister, de vorm, de inhoud of de duur van de
opleiding, met dien verstande dat de aios zijn zienswijze uitsluitend schriftelijk kenbaar kan
maken.
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Artikel 39
De inschrijving in het opleidingsregister geschiedt voor de duur van de opleiding. De inschrijving vervalt
op het moment dat de opleiding is voltooid of tussentijds is beëindigd.
Artikel 40
De gegevens die in een opleidingsregister zijn opgenomen zijn niet openbaar. De RTS verstrekt
gegevens uit het opleidingsregister aan een opleidingsinstelling, opleider of derde indien dit
noodzakelijk is in het kader van het doel van de opleidingsregisters.
Onjuiste informatie
Artikel 41
1.
Mocht de RTS na registratie, herregistratie of herintreding van een specialist of na een besluit tot
erkenning als bedoeld in artikel 37 op welke wijze dan ook bemerken dat onjuiste of onvolledige
informatie is verstrekt, dan beoordeelt de RTS of, indien de bedoelde informatie ten tijde van de
behandeling van het verzoek bekend zou zijn geweest, het verzoek zou zijn afgewezen of voor
een kortere termijn dan gebruikelijk zou zijn toegewezen. Is dat het geval, dan herziet de RTS
haar eerdere besluit en haalt zij de inschrijving in het register door of past deze aan.
2.
Alvorens haar eerdere besluit te herzien stelt de RTS de betrokkene in de gelegenheid binnen
een termijn van vier weken zijn zienswijze naar voren te brengen.
3.
Artikel 31, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Tarieven van de activiteiten van de RTS
Artikel 42
1.
De RTS stelt aan het HB het bedrag voor dat moet worden betaald voor de in artikel 27, onder a.
tot en met g. genoemde taken.
2.
De in het eerste lid bedoelde bedragen zijn kostendekkend.
3.
Besluiten over de voorstellen voor bedragen als genoemd in het eerste lid worden genomen door
het HB, na ontvangst van advies ter zake van het bestuur van de STS; dit advies dient binnen
twee maanden na ontvangst van het verzoek daartoe te worden uitgebracht.
4.
Een besluit als bedoeld in het derde lid, dat betrekking heeft op de tarieven voor de taken als
bedoeld in artikel 27, onder b., c., of f. behoeft instemming van de Minister.
5.
Het besluit van het HB wordt gepubliceerd in het NT. Indien het bepaalde in lid 4 van toepassing
is, vindt publicatie plaats na verkregen instemming. Het besluit treedt in werking 1 dag na
publicatie, tenzij het instemmingsbesluit een ander tijdstip van inwerkingtreding bevat. Van het
besluit en de inwerkingtreding daarvan wordt tevens mededeling gedaan op de website van de
KNMT.
Jaarverslag van de RTS
Artikel 43
1.
De RTS dient jaarlijks aan het HB een jaarverslag in van haar werkzaamheden in het afgelopen
kalenderjaar.
2.
Het jaarverslag van de RTS wordt gezonden aan de Minister en aan beide kamers der Staten
Generaal.
3.
Het jaarverslag of een samenvatting daarvan wordt gepubliceerd in het NT, dan wel wordt daarin
mededeling gedaan van het verschijnen van het jaarverslag. De tekst van het jaarverslag wordt in
ieder geval gepubliceerd op de website van de KNMT.
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V. Rechtsmiddelen
V.1. Bezwaar of Geschil
Artikel 44
1.
Een belanghebbende kan bij de RTS een bezwaarschrift indienen tegen een door de RTS
genomen besluit in het kader van de taken bedoeld in artikel 27 onder b. of c.
2.
Een (beoogd) aios, opleider of opleidingsinstelling kan een geschil aanhangig maken over een
door de RTS genomen besluit in het kader van een in artikel 27 onder d., e., of f. genoemde taak.
Daarnaast kan een geschil aanhangig worden gemaakt tegen alle besluiten die verband houden
met de vorm, de inhoud of de duur van de opleiding tot specialist, of tegen besluiten tot
erkenning als (plaatsvervangend) opleider of opleidingsinstelling.
3.
In besluiten van het CTS kan worden bepaald dat, alvorens een geschil aanhangig kan worden
gemaakt, een bemiddeling dient plaats te vinden.
4.
Met een besluit wordt gelijk gesteld het niet tijdig nemen van een besluit.
V.2. De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS
Artikel 45
1.
De RTS stelt een commissie in die advies uitbrengt over bezwaarschriften als bedoeld in artikel
44, eerste lid en die de oordeelt over geschillen als bedoeld in artikel 44, tweede lid, te noemen:
de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS.
2.
De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS kent een Kamer voor Advies op Bezwaar,
die adviseert over bezwaarschriften als bedoeld in artikel 44, eerste lid.
3.
De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS kent een Kamer voor Geschilbeslechting
die bij uitspraak een bindend oordeel geeft over geschillen als bedoeld in artikel 44, tweede lid.
4.
De leden van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS hebben zitting in beide
kamers.
Algemene bepalingen inzake benoeming, schorsing en ontslag
Artikel 46
1.
De leden van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting worden benoemd, geschorst en
ontslagen door het voorzittersoverleg, genoemd in artikel 4, eerste lid.
2.
Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 47
De leden van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting kunnen geen deel uitmaken van of
werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het CTS of de RTS. Evenmin kunnen zij zitting hebben in
het bestuur van of werkzaam zijn bij de KNMT of zitting hebben in het bestuur van de STS.
Artikel 48
1.
De leden van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting worden benoemd voor een
periode van vijf jaar. Zij zijn aansluitend eenmaal herbenoembaar.
2.
Een benoeming van een lid op een plaats die vacant komt terwijl de zittingstermijn van het te
vervangen lid nog niet verstreken is, geschiedt voor de volle, in het eerste lid genoemde termijn.
Algemene bepalingen inzake de samenstelling
Artikel 49
De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS kent de volgende leden:
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a.
b.

c.

een voorzitter, één of meer plaatsvervangende voorzitters en overige juristleden, allen met de
hoedanigheid van meester in de rechten;
specialistleden en plaatsvervangende specialistleden. Specialistleden staan in één van de
specialistenregisters ingeschreven en worden benoemd op bindende voordracht van de
representatieve wetenschappelijke verenigingen, welke conform artikel 20 een recht van
voordracht hebben;
aios-leden. Deze leden staan ingeschreven in een opleidingsregister. Deze leden worden
benoemd op bindende voordracht van de representatieve wetenschappelijke vereniging.

Artikel 50
Het HB voegt aan de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting een ambtelijk secretaris toe.
Samenstelling ter zitting van de Kamer voor Advies op Bezwaar
Artikel 51
1.
De Kamer voor Advies op Bezwaar houdt zitting met vijf leden. Drie van deze leden, waaronder
de voorzitter, hebben de hoedanigheid van meester in de rechten. De overige twee leden zijn
specialist.
2.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de voorzitter, indien de zaak hem daartoe
geschikt voorkomt, bepalen dat de zitting wordt gehouden met drie leden, de voorzitter, één
jurist lid en één specialist lid, bij voorkeur uit de kring van het specialisme van de
belanghebbende.
3.
De leden van de Kamer voor Advies op Bezwaar nemen niet deel aan de behandeling van
bezwaarschriften indien hun onpartijdigheid in het geding is.
Samenstelling ter zitting van de Kamer voor Geschilbeslechting
Artikel 52
1.
De Kamer voor Geschilbeslechting houdt zitting met ten minste drie leden waaronder in ieder
geval een voorzitter.
2.
In afwijking van het eerste lid kan de voorzitter in voorkomende gevallen beslissen met meer dan
drie leden zitting te houden.
3.
De voorzitter kiest in overleg met de secretaris de overige leden waarbij rekening wordt
gehouden met de aard van de zaak, het specialisme waar het geschil betrekking op heeft en de
specifieke deskundigheid van het lid.
4.
De leden van de Kamer voor Geschilbeslechting nemen geen deel aan behandeling van
geschillen indien hun onpartijdigheid in het geding is.

V.3. Procedure Advies op bezwaarschrift
Het bezwaarschrift
Artikel 53
1.
Het maken van een bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij de RTS. Na
ontvangst stelt de RTS het bezwaarschrift onmiddellijk in handen van de Commissie voor Advies
en Geschilbeslechting.
2.
Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat tenminste:
a.
de naam en het adres van de indiener;
b.
de dagtekening;
c.
een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
d.
de gronden van het bezwaar.
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3.
4.

Bij het bezwaarschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt gevoegd, alsmede afschriften van eventuele overige relevante stukken.
Indien het bezwaarschrift of één van de daarbij behorende stukken in een vreemde taal is gesteld
en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaarschrift noodzakelijk is, zorgt de
indiener voor een vertaling.

Artikel 54
1.
De RTS tekent op het ingediende bezwaarschrift de datum van ontvangst aan.
2.
Aan de indiener van het bezwaarschrift wordt door de RTS een ontvangstbevestiging gezonden,
waarin wordt vermeld dat de Kamer voor Advies op Bezwaar van de Commissie voor Advies en
Geschilbeslechting RTS over het verzoek zal adviseren.
3.
Indien niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 53, tweede, derde en vierde lid, stelt de
Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS de indiener binnen een hem daartoe gestelde
termijn in de gelegenheid het verzuim te herstellen.
Termijn
Artikel 55
1.
De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met
ingang van de dag na die waarop het desbetreffende besluit is bekendgemaakt.
2.
Een bezwaarschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de in het eerste lid
genoemde termijn is ontvangen.
3.
Bij verzending per post is een bezwaarschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de
termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is
ontvangen.
4.
Indien het bezwaar is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit, is het niet aan een
termijn gebonden. Het bezwaarschrift kan worden ingediend zodra de RTS in gebreke is tijdig
een besluit te nemen.
Artikel 56
1.
De secretaris van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting informeert de indiener, de
gemachtigden en de RTS onverwijld omtrent de behandeling van het bezwaar en stuurt aan hen
de op het bezwaar betrekking hebbende stukken toe.
2.
Derdebelanghebbenden die al dan niet op hun verzoek door de voorzitter als zodanig worden
aangemerkt, worden op de hoogte gesteld van de indiening van het bezwaarschrift.
Niet-ontvankelijkheid
Artikel 57
1.
Indien niet is voldaan aan artikel 53, tweede lid, of aan enig ander krachtens deze Regeling
gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar, kan dit niet-ontvankelijk
worden verklaard, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen
een hem daartoe door de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting gestelde termijn.
2.
Ten aanzien van een bezwaarschrift dat is ingediend na afloop van de termijn genoemd in artikel
55, eerste lid, blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs
niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.
3.
In het geval bedoeld in artikel 55, vierde lid, wordt een bezwaar niet-ontvankelijk verklaard indien
het bezwaarschrift onredelijk laat is ingediend.
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Hoorzitting
Artikel 58
1.
De voorzitter van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting bepaalt plaats en tijdstip van
de zitting waarin de indiener van het bezwaarschrift in de gelegenheid wordt gesteld zich door
de Kamer voor Advies op Bezwaar te doen horen.
2.
Van het horen van de indiener kan worden afgezien indien:
a.
het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is;
b.
het bezwaar kennelijk ongegrond is;
c.
de indiener heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om te worden
gehoord.
3.
De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting deelt de indiener tenminste drie weken voor de
zitting schriftelijk mee, dat hij in de gelegenheid wordt gesteld zich tijdens een zitting te doen
horen.
4.
De indiener kan zich tijdens de zitting laten bijstaan of vertegenwoordigen. De
vertegenwoordiger van de indiener van het bezwaar is bij de behandeling van het bezwaarschrift
bij de hoorzitting voorzien van een schriftelijke lastgeving, tenzij hij als advocaat of procureur is
ingeschreven dan wel de indiener zelf met hem op de hoorzitting verschijnt.
5.
Op verzoek van de indiener kunnen door hem meegebrachte getuigen en deskundigen worden
gehoord. De kosten van deze getuigen en deskundigen zijn voor rekening van de indiener.
6.
Een vertegenwoordiger van de RTS wordt voor het horen uitgenodigd en in de gelegenheid
gesteld een toelichting te geven op het standpunt van de RTS.
7.
De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de leden van de Kamer voor Advies bij
deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en deze zo nodig uitnodigen daartoe in de zitting te
verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van de RTS vereist.
Voorbereiding hoorzitting
Artikel 59
1.
Tot tien dagen voor het horen kunnen de indiener van het bezwaarschrift en de RTS nadere
stukken indienen.
2.
De Kamer voor Advies van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting legt het
bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het
horen gedurende tenminste een week voor belanghebbenden ter inzage.
3.
Bij de oproeping voor het horen wordt de indiener van het bezwaarschrift gewezen op het eerste
lid en wordt vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage zullen liggen.
4.
Belanghebbenden kunnen van deze stukken tegen vergoeding van ten hoogste de kosten
afschriften verkrijgen.
Openbaarheid hoorzitting
Artikel 60
1.
De zitting van de Kamer voor Advies van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting is
openbaar.
2.
De deuren worden gesloten indien de voorzitter van de Commissie of één van de aanwezige
leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een gemotiveerd verzoek doet.
3.
Indien de Kamer voor Advies van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting vervolgens
beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting
verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.
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Verslag van de hoorzitting
Artikel 61
1.
Van het horen ter zitting wordt een verslag gemaakt, waarin worden vermeld de namen van de
aanwezigen en hun hoedanigheid.
2.
Het verslag houdt een korte vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en ter zitting is
voorgevallen.
3.
Het verslag verwijst naar op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden
gehecht.
4.
Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Commissie voor Advies
en Geschilbeslechting.
Nader onderzoek
Artikel 62
1.
Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek
wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verzoek van de Commissie voor
Advies en Geschilbeslechting dit onderzoek houden.
2.
De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de Kamer
voor Advies van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting, aan de indiener van het
bezwaarschrift en aan de RTS gezonden.
3.
De leden van de Kamer voor Advies van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting, de
indiener van het bezwaarschrift en de RTS kunnen binnen een week na verzending van de in het
tweede lid bedoelde informatie aan de voorzitter van de Commissie een verzoek richten tot het
beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.
4.
Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de artikelen 58 tot en met 61 zoveel
mogelijk van overeenkomstige toepassing.
Nadere informatie
Artikel 63
Wanneer na het horen aan de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting feiten en omstandigheden
bekend worden die voor het over het bezwaar te geven advies van aanmerkelijk belang kunnen zijn,
wordt dit aan de indiener van het bezwaarschrift medegedeeld en wordt hij in de gelegenheid gesteld
daarover te worden gehoord.
Bevindingen van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting
Artikel 64
1.
De Kamer voor Advies van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting beraadslaagt en
beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies en heeft een
geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen tijdens die beraadslaging wordt besproken.
2.
De Kamer voor Advies van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting beslist bij
meerderheid van stemmen over het door haar uit te brengen advies.
3.
Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor het te nemen besluit op het
bezwaarschrift.
4.
Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de Commissie voor Advies en
Geschilbeslechting ondertekend.
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Besluit van de RTS
Artikel 65
1.
Het advies wordt, gezamenlijk met het verslag van de zitting als bedoeld in artikel 61, eerste lid
en eventueel door de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting ontvangen nadere
informatie, binnen zes weken, gerekend vanaf de dag dat de termijn voor het indienen van het
bezwaarschrift is verstreken, uitgebracht aan de RTS. De Commissie voor Advies en
Geschilbeslechting kan het advies voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging
wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de indiener van het bezwaarschrift.
2.
De RTS neemt uiterlijk twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit op het
bezwaarschrift. De RTS kan het besluit voor ten hoogste zes weken verdagen. Van de verdaging
wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de indiener van het bezwaarschrift.
3.
Een besluit waartegen bezwaar is gemaakt kan, ondanks een schending van een
vormvoorschrift, door de RTS, in stand worden gelaten indien blijkt dat de belanghebbende(n)
daardoor niet is/zijn benadeeld.
4.
Het besluit van de RTS op het bezwaarschrift wordt toegezonden aan de indiener en aan de
Kamer voor Advies op Bezwaar van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting. Indien het
besluit op bezwaar afwijkt van het advies van de Commissie, wordt in het besluit de reden van de
afwijking vermeld en wordt het advies met het besluit meegezonden.
5.
Bij het besluit op bezwaar vermeldt de RTS door wie, binnen welke termijn en bij welke
rechtbank beroep kan worden aangetekend tegen het besluit op bezwaar.
Intrekking van het bezwaarschrift
Artikel 66
1.
Tot het moment waarop de RTS op grond van artikel 65, tweede lid, een besluit heeft genomen,
kan het bezwaarschrift schriftelijk worden ingetrokken.
2.
Tijdens het horen, bedoeld in artikel 58, kan de intrekking ook mondeling geschieden.
3.
De intrekking van het bezwaarschrift wordt gericht aan de secretaris van de Commissie voor
Advies en Geschilbeslechting, die daarvan onverwijld mededeling doet aan de RTS. Tevens
bericht de secretaris de derdebelanghebbenden als bedoeld in artikel 56, tweede lid over de
intrekking van het bezwaarschrift.

V.4. Procedure Geschilbeslechting
Aanhangig maken geschil
Artikel 67
1.
Een geschil wordt aanhangig gemaakt bij de Kamer voor Geschilbeslechting door het indienen
van een verzoekschrift bij de secretaris van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting
RTS.
2.
Voor de behandeling van een verzoekschrift bij de Kamer voor Geschilbeslechting is de indiener
aan de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting een griffierecht verschuldigd. De hoogte
van dit griffierecht wordt jaarlijks bij besluit door het HB vastgesteld.
3.
De behandeling van het verzoekschrift vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde
griffierecht.
4.
Het griffierecht wordt geretourneerd in het geval het verzoek (gedeeltelijk) grond wordt
verklaard.
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5.

De artikelen 53 tweede, derde en vierde lid, alsmede artikel 54 eerste, tweede en derde lid zijn
van overeenkomstige toepassing. Waar in genoemde artikelen staat vermeld ‘bezwaarschrift’
wordt ‘verzoekschrift’ gelezen, voor ‘Kamer voor Advies op Bezwaar’ wordt ‘Kamer voor
Geschilbeslechting’ en voor ‘advies’ ‘bindend oordeel’ gelezen.

Beoordeling geschil en schorsende werking
Artikel 68
1.
De Kamer voor Geschilbeslechting van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting
beoordeelt of de RTS op grond van alle geldende regelingen en tussen partijen eventueel nader
gemaakte afspraken in alle redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen.
2.
De Commissie toetst een geschil integraal.
3.
Het indienen van een geschil schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.
Termijn voor aanhangig maken geschil
Artikel 69
Het geschil dient binnen vier weken na bekendmaking van het besluit als bedoeld in artikel 44 tweede
lid aanhangig te worden gemaakt bij de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS. Bij
overschrijding van deze termijn wordt het geschil niet beslecht.
Niet-ontvankelijkheid
Artikel 70
Ten aanzien van een geschil dat bij de bij de Kamer voor Geschilbeslechting van de Commissie voor
Advies en Geschilbeslechting aanhangig is gemaakt na afloop van de termijnen, bedoeld in artikel 71,
blijft niet-ontvankelijk verklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden
geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.
Intrekking van verzoekschrift
Artikel 71
Een verzoekschrift kan tot het moment waarop de Kamer voor Geschilbeslechting van de Commissie
voor Advies en geschilbeslechting bij uitspraak een bindend oordeel geeft schriftelijk worden
ingetrokken. Tijdens een hoorzitting kan een verzoekschrift tevens mondeling worden ingetrokken.
Behandeling verzoekschrift
Artikel 72
1.
De secretaris van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting stelt de RTS onverwijld in
kennis van de indiening van het verzoekschrift en stuurt de RTS het verzoekschrift en de daarop
betrekking hebbende stukken toe.
2.
De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting verzoekt de RTS binnen vier weken na de dag
van verzending van het verzoekschrift een verweerschrift en alle op het geschil betrekking
hebbende stukken in te dienen.
3.
De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting kan de in het tweede lid bedoelde termijn
éénmalig verlengen met twee weken.
Hoorzitting
Artikel 73
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1.
2.
3.

De artikelen 58 eerste tot en met zevende lid en artikel 59 eerste lid zijn van overeenkomstige
toepassing. Waar staat ‘bezwaarschrift’ wordt ‘verzoekschrift’ gelezen, waar staat ‘Kamer voor
Advies op Bezwaar’ wordt ‘Kamer voor Geschilbeslechting’ gelezen.
Partijen worden in elkaars aanwezigheid gehoord, waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast.
De voorzitter van de Kamer voor Geschilbeslechting kan de hoorzitting schorsen en bepalen dat
het vooronderzoek wordt hervat.

Artikel 74
Een verzoek om verdaging van de behandeling wordt slechts ingewilligd in uitzonderlijke
omstandigheden en indien daarom zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd wordt verzocht en
de wederpartij daarmee instemt.
Artikel 75
De artikelen 60, 61, 62, 63 en artikel 64 eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing. Voor
‘bezwaarschrift’ wordt ‘verzoekschrift’ gelezen, voor ‘advies’ ‘bindend oordeel’ en voor ‘Kamer voor
Advies op Bezwaar’ wordt ‘Kamer voor Geschilbeslechting’ gelezen.
De uitspraak
Artikel 76
1.
De Kamer voor Geschilbeslechting van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting geeft
binnen zes weken na sluiting van de behandeling ter zitting bij uitspraak een bindend oordeel.
Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verdaagd. Van de verdaging wordt
schriftelijk mededeling gedaan aan partijen.
2.
De indiener van het verzoekschrift en andere betrokken partijen ontvangen een exemplaar van
de uitspraak.
3.
De uitspraak is bindend voor partijen met ingang van de dag na bekendmaking aan partijen.
Artikel 77
1.
De uitspraak bevat, naast het bindend oordeel, in elk geval:
a.
de namen van de leden van de Kamer voor Geschilbeslechting die in het geschil hebben
beslist;
b.
de namen en woon- c.q. vestigingsplaatsen van partijen;
c.
de dagtekening van de uitspraak;
d.
de gronden voor de uitspraak.
2.
De Kamer voor Geschilbeslechting van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting doet
uitspraak over haar bevoegdheid, de ontvankelijkheid van partijen en het geheel of gedeeltelijk
(on)gegrond zijn van het verzoek.
3.
Indien partijen bij de hoorzitting tot een schikking komen, legt de Kamer voor Geschilbeslechting
van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting de inhoud daarvan in de uitspraak vast.
4.
Het bindend oordeel naar aanleiding van het verzoekschrift berust op een deugdelijke
motivering, die bij de bekendmaking van de uitspraak wordt vermeld.
5.
De uitspraak wordt door de voorzitter en de secretaris van de Commissie voor Advies en
Geschilbeslechting ondertekend.
Artikel 78
De voorzitter kan uit eigen beweging of op een binnen twee weken na de dag van bekendmaking door
een partij schriftelijk gedaan verzoek een kennelijke rekenfout of schrijffout in de uitspraak herstellen.
Herstel of verbetering geschiedt middels schriftelijke mededeling aan partijen.
Slotbepalingen
Artikel 79
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In gevallen waarin afdeling V.3. en V.4. niet voorzien beslist de voorzitter in overleg met de secretaris.
Artikel 80
Afwijking van de in dit hoofdstuk genoemde termijnen betreffende de bezwaarprocedure is mogelijk
voor zover de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor
niet in hun belangen kunnen worden geschaad of ermee instemmen.
VI. Overgangsbepalingen
Besluiten CTS en RTS die op het tijdstip van de inwerkingtreding van de Regeling van kracht waren
Artikel 81
1.
Besluiten van het CTS betreffende de in artikel 12 van deze regeling genoemde taken die
genomen zijn voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijven na de
datum van inwerkingtreding van deze regeling van kracht tot het moment dat deze besluiten
worden ingetrokken.
2.
Besluiten van de RTS , waaronder in elk geval individuele en beleidsbesluiten, die genomen zijn
voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijven van kracht tot het
moment dat deze besluiten worden ingetrokken.
3.
In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Regeling en een besluit van het CTS, prevaleert deze
Regeling.
Bezwaar
Artikel 82
Een bezwaar dat wordt ingesteld tegen een voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze
regeling genomen besluit van de RTS dat in het kader van een in artikel 27, onder d., e., f. of g.
genoemde taak is genomen, wordt behandeld op de wijze zoals voorzien in hoofdstuk II Regeling
Opleiding en Registratie van de KNMT zoals deze tot bedoelde datum luidde.
Artikel 83
De leden van de Adviescommissie als bedoeld in de Regeling Opleiding en Registratie van de KNMT
worden benoemd als leden van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting als bedoeld in deze
Regeling. De datum van hun benoeming als lid van laatstgenoemde Commissie geldt als datum van
eerste benoeming.

VII. Slotbepalingen
Artikel 84
De Regeling Specialismen Tandheelkunde, vastgesteld op 2 december 2010, wordt ingetrokken.
Besluitvormingsprocedure
Artikel 85
1.
Alvorens deze Regeling te wijzigen wint het VC over de voorgenomen wijziging advies in van het
CTS en de RTS. Het CTS en de RTS brengen hun advies binnen twee maanden uit.
2.
Na verwerking van genoemde adviezen stelt het VC de wijziging van de Regeling vast. De
gewijzigde Regeling wordt ter kennis gebracht aan het CTS en de RTS. Daarbij geeft het VC de
reden aan van afwijking van de uitgebrachte adviezen.
Bekendmaking
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Artikel 86
1.
Deze Regeling, alsmede wijziging daarvan, behoeft instemming van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
2.
In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van de vaststelling en wijziging van dit besluit.
Daarnaast wordt mededeling gedaan in het NT.
3.
De mededeling in het NT, als bedoeld in het tweede lid bevat ten minste de titel van het besluit
of wijziging en de datum van inwerkingtreding van het besluit of wijziging.
4.
De integrale tekst van dit besluit zal op de website van de KNMT worden geplaatst.
Inwerkingtreding
Artikel 87
1.
Deze Regeling treedt in werking op 1 april 2016.
2.
Indien de Staatscourant waarin de mededeling wordt gedaan van dit besluit en het
instemmingsbesluit, bedoeld in artikel 85, eerste lid, wordt uitgegeven na 1 april 2016, treedt dit
besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van vorenbedoelde
Staatscourant en werkt zij terug tot en met 1 april 2016.
Citeertitel
Artikel 88
Deze Regeling wordt aangehaald als: Regeling Specialismen Tandheelkunde.
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