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1. Inleiding  
 

De RTS heeft in 2022 het Beleid Gegevensverstrekking RTS (verder: Beleid) 

vastgesteld. Aanleiding voor het vaststellen van dit Beleid zijn de verzoeken die de 

RTS met enige regelmaat van derden ontvangt om door haar verzamelde 

(persoons)gegevens te verstrekken. Tot nu toe werden alleen vragen over de 

actuele inschrijving van een tandartsspecialist beantwoord met ‘ja’ of ‘nee’. De 

actuele inschrijving is namelijk het ‘openbare gegeven dat aan eenieder die daarom 

vraagt’, wordt verstrekt. De enige uitzondering die hierop werd gemaakt was de 

verstrekking van registerinformatie aan bijvoorbeeld de Inspecteur van de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of de Officier van Justitie (OM). Beide 

functionarissen hebben namelijk een op de wet gebaseerde toezichthoudende taak.  
Met dit Beleid komt de RTS tegemoet aan het verzoek om historische registerinfor-
matie in die zin dat de RTS informatie over de inschrijving verstrekt uit het specialis-
ten-, opleidings-, en erkenningenregister over een periode van 10 jaar voorafgaand 
aan het verzoek tot het verstrekken van gegevens. Het Beleid biedt voldoende juridi-
sche basis om gegevens aan derden te verstrekken.  
 

Dit Beleid is mede opgesteld naar aanleiding van de inwerkingtreding van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018. In het Beleid zijn 

zowel de grondslagen als de bewoordingen in lijn met de AVG.  

 

Bij het opstellen van dit Beleid is (met toestemming van de KNMG) gebruik gemaakt 

van het al bestaande beleid van de Registratiecommissie Geneeskundig 

Specialisten (RGS).  

 

De RTS hanteert in dit Beleid als uitgangspunt dat de RTS-gegevens aan derden 

verstrekt, als de verstrekking past binnen de door haar geformuleerde doelstellingen 

en past binnen de wettelijke kaders. Op basis hiervan voert de RTS het Beleid uit en 

verstrekt zij al dan niet (persoons)gegevens aan derden. Bij alle afwegingen om 

bepaalde gegevens wel of niet te delen is rekening gehouden met de belangen van 

alle betrokkenen.  

 

Visie  

Met dit Beleid maakt de RTS duidelijk welke (persoons)gegevens de RTS aan 

derden verstrekt, welke (persoons)gegevens de RTS niet verstrekt en waarom zij 

dat (niet) doet. De RTS verwacht hiermee de transparantie over de 

gegevensverstrekking naar derden te vergroten. 

 

Leeswijzer  

In de hieronder staande hoofdstukken is het Beleid gegevensverstrekking per 

register in schema’s vastgelegd en voorzien van een toelichting (hoofdstuk 2 tot en 

met 4). In de daarop volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de taken van de 

RTS (hoofdstuk 5), wat persoonsgegevens zijn (hoofdstuk 6), de doelstellingen van 

de RTS (hoofdstuk 7), het verenigbaar doel (hoofdstuk 8), het verstrekken van data 

(hoofdstuk 9), de reikwijdte van dit Beleid (hoofdstuk 10) en tot slot de 

Slotbepalingen (hoofdstuk 11). 

  



2. Verstrekken van gegevens uit het specialistenregister 
 
In onderstaand schema staan de persoonsgegevens van tandartsspecialisten waar-
over de RTS beschikt, welke persoonsgegevens de RTS verstrekt, de beperkingen 
op het verstrekken en de uitzonderingen op het niet verstrekken. Onder het schema 
staat een toelichting. 
 

Soort gegeven Specialistenregis-
ter 

Wel/niet ver-
strekken  

Uitzondering en beperking  

1. Naam  
 

Nee, tenzij De RTS verstrekt dit niet behalve als iemand 
(een derde) vraagt om de herregistratiedatum, 
zie onder 11, en dan in combinatie met 3. (E-
mailadres) en 6. (geslacht).  

2. Adresgegevens  
 

Nooit   

3. E-mailadres  Nee, tenzij De RTS verstrekt dit niet behalve als iemand 
vraagt om de herregistratiedatum, zie onder 11, 
en dan in combinatie met 1. (naam) en 6. (ge-
slacht)  

4. Telefoonnummer  
 

Nooit  

5. Geboortedatum/ plaats  
 

Nooit  

6. Geslacht  
 

Nee, tenzij De RTS verstrekt dit niet behalve als iemand 
vraagt om de herregistratiedatum, zie onder 11, 
en dan in combinatie met 1. (naam) en 3. (email-
adres) 

7. Nationaliteit  
 

Nooit  

8. Actuele informatie of een spe-
cialist ingeschreven staat in re-
gister  
 

Ja  

9. Datum eerste inschrijving  
 

Ja  

10. A. Historische informatie over 
personen die in het actuele regis-
ter staan ingeschreven. 

Ja, behalve Periode tot 10 jaar voorafgaand aan het ver-
zoek Nee, de RTS verstrekt geen informatie 
over de reden dat iemand een periode niet inge-
schreven heeft gestaan, of waarom iemand is 
doorgehaald. Evenmin geeft de RTS informatie 
of er sprake is geweest van een inschrijving on-
der voorwaarde(n), voor beperkte duur of een 
verzoek tot vervroegde herregistratie is gedaan. 
De RTS verstrekt ook geen informatie over een 
tuchtmaatregel als het BIG register dit ook niet 
meer vermeldt.  
Periode meer dan 10 jaar voorafgaand aan 
het verzoek  
Historische informatie langer dan 10 jaar gele-
den verstrekt de RTS in bijzondere gevallen op 
basis van een belangenafweging en proportio-
naliteit.  
Voor deze eventuele verstrekking geldt het-
zelfde als voor de periode tot 10 jaar vooraf-
gaand aan het verzoek. 

10. B. Historische informatie over 
personen die niet meer in het 

Ja, behalve Periode tot 10 jaar voorafgaand aan het ver-
zoek Nee, de RTS verstrekt geen informatie 



actuele register staan ingeschre-
ven (waarvan de registratie is 
doorgehaald)  
 

over de reden dat iemand is doorgehaald. Even-
min geeft de RTS informatie of er sprake is ge-
weest van een inschrijving onder voorwaarde(n), 
voor beperkte duur of een verzoek tot ver-
vroegde herintreding is gedaan.  
De RTS verstrekt geen informatie over een 
tuchtmaatregel indien dit meer dan 5 jaar gele-
den zich heeft voorgedaan.  
Periode meer dan 10 jaar voorafgaand aan 
het verzoek  
Historische informatie langer dan 10 jaar gele-
den verstrekt de RTS in bijzondere gevallen op 
basis van een belangenafweging en proportio-
naliteit. 

11. Herregistratie-datum (in de 
toekomst)  
 

Nee, tenzij De RTS verstrekt deze informatie niet behalve 
als een partij, die op basis van collegeregelge-
ving een rol (Taak) heeft bij de herregistratie van 
een tandartsspecialist de RTS benadert en het 
verzoek betreft tandartsspecialisten die op dat 
moment in het register staan ingeschreven. De 
RTS verstrekt dan de herregistratie-datum in 
combinatie met 1. (Naam) en 3. (e-mailadres) en 
6. (geslacht).  

12. Een verzoek tot herregistratie 
ingediend  
 

Nooit   

13. Gegevens over in hoeverre 
aan herregistratie-eisen is vol-
daan  
 

Nooit  

14. Gegevens over ziekte en 
zwangerschap  
 

Nooit  

15. Gegevens over strafrechte-
lijk/ tuchtrechtelijk verleden 

Nooit  

16. Identificatienummer:  

• BIG nummer  

• Burgerservicenummer 
(BSN)  

 

 
Nooit 
Nooit 

 

 
Toelichting op schema tandartsspecialisten 
  
In bovenstaand schema zijn alle persoonsgegevens die de RTS van tandartsspecia-
listen heeft verzameld opgenomen en is aangegeven welke gegevens de RTS al 
dan niet verstrekt.  
 
Actuele informatie over inschrijving in het tandartsspecialistenregister  
De RTS verstrekt aan eenieder die daarom verzoekt informatie of een persoon al 
dan niet in het specialistenregister van de RTS staat ingeschreven. Het register is 
gekoppeld aan het BIG-register, hetgeen betekent dat iedereen ook via het BIG-
register gegevens over de inschrijving van een tandartsspecialist (naam, geslacht, 
beroep (tandarts, arts) en BIG nummer) online kan in zien.  

  



Datum eerste inschrijving  
De RTS verstrekt de datum van de eerste inschrijving indien het verzoek ook tevens 
het verzoek om de actuele informatie over de inschrijving betreft.  
 
Historische informatie over inschrijving  
De RTS verstrekt historische register informatie over een persoon die in het specia-
listenregister staat ingeschreven of ingeschreven heeft gestaan. Historische infor-
matie is informatie over een periode van 10 jaar voorafgaand aan het verzoek tot 
het verstrekken van gegevens. De informatie betreft alleen of iemand in het verle-
den al dan niet in het register ingeschreven heeft gestaan. Er wordt geen informatie 
verstrekt over de duur van de periodes van registratie, eventuele (reden van) in-
schrijving onder vooraarde(n), de reden van een eventuele beperkte duur en even-
min over de reden van doorhaling van de inschrijving. In feite is dit informatie die 
ooit als actuele informatie over inschrijving in specialistenregister zou zijn verstrekt. 
Het kan zijn dat de RTS niet meer beschikt over de gevraagde informatie omdat de 
bewaartermijn hiervan is verstreken.  
 
Herregistratiedatum tandartsspecialisten met naam en emailadres  
De RTS verstrekt (periodiek) de herregistratiedatum in combinatie met de naam, ge-
slacht en het emailadres van een tandartsspecialist alleen aan een verzoekende 
partij die op basis van de collegeregelgeving een rol (taak) heeft bij de herregistratie 
van een tandartsspecialist en het verzoek betreft een tandartsspecialisten die op dat 
moment in het register staat ingeschreven. Bij het verstrekken van deze gegevens 
kan het zijn dat enkele herregistratiedata niet kloppen. Dit kan het geval zijn als de 
tandartsspecialist een verzoek tot vervroegde herregistratie heeft gedaan of als hij 
bij zijn verzoek tot herregistratie onjuiste informatie heeft verstrekt, op basis waar-
van de herregistratiedatum op grond van artikel 41 Regeling Specialismen Tand-
heelkunde of als een tuchtmaatregel heeft plaatsgevonden. 
 

 
3. Verstrekken van gegevens uit het opleidingsregister  
In onderstaand schema staan de persoonsgegevens van de assistenten in opleiding 
tot een erkend specialisme (aios) waarover de RTS beschikt, welke persoonsgege-
vens de RTS verstrekt, de beperkingen op het verstrekken en de uitzonderingen op 
het niet verstrekken. Onder het schema staat een toelichting. 
 
 

Soort gegeven Opleidingsregis-
ter 

Wel/niet ver-
strekken  

Uitzondering en beperking  

1. Naam  
 

Nee, tenzij  De RTS verstrekt dit niet behalve als een weten-
schappelijke vereniging vraagt om actuele infor-
matie over de opleiding, zie onder 12 en dan in 
combinatie met 3 (e-mailadres) en 6 (geslacht)  

2. Adresgegevens  
 

Nooit   

3. E-mailadres  
 

Nee, tenzij  De RTS verstrekt dit niet behalve als een weten-
schappelijke vereniging vraagt om actuele infor-
matie over de opleiding, zie onder 12 en dan in 
combinatie met 1 (naam) en 6 (geslacht)  

4. Telefoonnummer  
 

Nooit   

5. Geboortedatum/ plaats  
 

Nooit   

  



6. Geslacht  
 

Nee, tenzij  De RTS verstrekt dit niet behalve als een weten-
schappelijke vereniging vraagt om actuele infor-
matie over de opleiding, zie onder 12 en dan in 
combinatie met 1 (naam) en 3 (emailadres)  

7. Nationaliteit  
 

Nooit   

8. A. Actuele informatie of een 
aios ingeschreven staat in het 
opleidingsregister  
 

Ja   

8. B. Actuele informatie of een 
aios ingeschreven staat in het 
opleidingsregister voor welk spe-
cialisme  

Ja   

9. Startdatum opleiding  
 

Nooit   

10. Einddatum opleiding  
 

Nooit   

11. Onderbreking opleiding  
 

Nooit   

12. Overige actuele informatie 
over opleiding, zoals in welk op-
leidingsjaar de aios zich bevindt, 
onderbrekingen, deeltijd, enz.  
 

Nee, tenzij  De uitzondering op het niet verstrekken van an-
dere opleidingsinformatie dan het feitelijk in op-
leiding zijn (zie 8.A) is als een wetenschappe-
lijke vereniging die op basis van het landelijk op-
leidingsplan en de collegeregelgeving een rol 
(taak) heeft bij het cursorisch onderwijs en toet-
sing van de aiossen, de RTS hiervoor benadert 
(en dan in combinatie met 1. De naam, 3. Het 
email-adres en 6. Het geslacht).  

13. Gegevens over ziekte en 
zwangerschap  

Nooit  

14. Identificatienummer:  

• BIG nummer  

• Burgerservicenummer 
(BSN)  

 
Nooit 
Nooit 

 

 
Toelichting op schema opleidingsregister  
 
In bovenstaand schema zijn alle persoonsgegevens die de RTS van tandartsspecia-
listen in opleiding verzameld opgenomen en is aangegeven welke gegevens de 
RTS al dan niet verstrekt.  
 
Actuele informatie over inschrijving in het opleidingsregister  
De RTS verstrekt aan eenieder die daarom verzoekt informatie of een persoon al 
dan niet in het opleidingsregister staat ingeschreven. Het opleidingsregister is ge-
koppeld aan het BIG-register, hetgeen betekent dat iedereen via het BIG-register 
gegevens over de inschrijving van een tandarts in opleiding tot specialist (naam, ge-
slacht, beroep (tandarts) en BIG nummer) online kan in zien. Het BIG register ver-
meldt niet dat de tandarts in opleiding tot specialist is.  
 
Actuele informatie over opleiding tandartsspecialisten  
De RTS verstrekt (periodiek) actuele informatie over de opleiding in combinatie met 
de naam, geslacht en het emailadres van een aios alleen aan een wetenschappe-
lijke vereniging die daarom verzoekt en op basis van het landelijk opleidingsplan en 
de collegeregelgeving een rol (taak) heeft bij het cursorisch onderwijs en toetsing 
van de aiossen.  



Het kan zijn dat de verstrekte gegevens niet helemaal juist zijn bijvoorbeeld als zich 
na het moment van verstrekken wijzigingen in het opleidingsschema voordoen of de 
aios de opleiding onderbreekt.  
Verzoeken van andere partijen dan de wetenschappelijke verenigingen die curso-
risch onderwijs aanbieden en toetsing verzorgen, honoreert de RTS niet. De RTS 
verwijst deze partijen door naar de betreffende wetenschappelijke vereniging.  
 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie  
De RTS verstrekt desgevraagd persoonsgegevens van aiossen aan de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd IGJ en het Openbaar Ministerie op basis van hun wette-
lijke bevoegdheid.  
 
 
Nederlandse Zorgautoriteit  
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt de hoogte van de vergoedingsbijdrage 
voor een groot aantal medische vervolgopleidingen. De RTS verstrekt de NZa perio-
diek de aantallen aiossen in opleiding tot tandartsspecialist (fte’s). Hiervoor is een 
overeenkomst gesloten. Indien een instelling bezwaar maakt tegen de hoogte van 
de bijdrage en de NZa vraagt de RTS of een bepaalde aios al dan niet ziek of zwan-
ger is, verstrekt de RTS dit bijzondere persoonsgegeven. 
 

 
4. Verstrekken van gegevens uit het erkenningenregister  
Schema erkenningenregister In onderstaand schema staan de (persoons)gege-
vens van opleidingsinstellingen en opleiders waarover de RTS beschikt, welke (per-
soons)gegevens de RTS verstrekt, de beperkingen op het verstrekken en de uitzon-
deringen op het niet verstrekken. Onder het schema staat een toelichting. 
 

Soorten (persoons)gegevens er-
kenningenregister  

Wel/niet ver-
strekken  

Uitzondering en beperking  

1. Naam opleidingsinstelling (in-
clusief locaties en samenwer-
kingsverbanden).  
 

Ja   

2. Naam opleider, plaatsvervan-
gend opleider  
 

Ja   

3. Contactpersoon instelling Nooit   

4. Adresgegevens instelling Ja   

5. Werk E-mailadres contactper-
soon  
 

Nooit   

6. Werk telefoonnummer contact-
persoon  
 

Nooit   

7. Actuele informatie over de er-
kenning (zowel instelling als op-
leider).  
 

Ja   

8. Datum eerste erkenning (zowel 
instelling als opleider)  
 

Ja   

9. A. Historische informatie over 
de actuele erkenning  
 
9. B. Historische informatie over 
een niet-actuele erkenning  

Ja, behalve Periode tot 10 jaar voorafgaand aan het ver-
zoek Nee, er wordt geen informatie gegeven 
over een eventuele intrekking of schorsing van 
de erkenning. Evenmin wordt informatie ver-
strekt over de duur van de erkenning.  



Historische informatie langer dan 10 jaar 
voorafgaand aan het verzoek Deze informatie 
wordt in bijzondere gevallen verstrekt worden op 
basis van een belangenafweging en proportio-
naliteit. Er wordt geen informatie verstrekt of er 
sprake is geweest van een beperkte erkennings-
duur.  

10. Rapportageverplichting  
 

Nooit   

11. Opleidingsinhoud (welk deel 
van welke opleidingen worden 
verzorgd)  
 

Ja, behalve Vooralsnog alleen op aanvraag verstrekken. Of 
er al dan niet een overzicht komt op de website 
wordt uitgezocht door bureau hoeveel werk dat 
oplevert.  

 
Toelichting op schema erkenningenregister  
In bovenstaand schema zijn alle (persoons)gegevens die de RTS van erkende op-
leidingsinstellingen (inclusief locaties en samenwerkingsverbanden) opgenomen en 
is aangegeven welke gegevens de RTS al dan niet verstrekt.  
De gegevens opgenomen in dit register zijn met uitzondering van de namen van op-
leiders en plaatsvervangende opleiders geen persoonsgegevens.  
 
Naam opleidingsinstellingen  
De RTS verstrekt deze gegevens op aanvraag. Indien mogelijk vermeldt de RTS 
deze gegevens op haar website.  
 
Opleiders in erkenningenregister  
De RTS verstrekt desgevraagd de namen van opleiders en plaatsvervangend oplei-
ders.  
 
Actuele informatie erkenning opleidingsinstellingen  
De RTS verstrekt aan eenieder die daarom verzoekt informatie of een opleidingsin-
stelling erkend is als zodanig en voor welke opleidingsonderdelen. De RTS verstrekt 
geen informatie over eventuele voorwaarden, zwaarwegende adviezen en aanbeve-
lingen waaronder de erkenning is verleend. Evenmin verstrekt de RTS informatie 
over de duur van de erkenning. Het visitatierapport dat wordt opgemaakt in het ka-
der van de erkenning bevat naast persoonsgegevens vertrouwelijke gegeven infor-
matie.  
 
Historische informatie over erkenning  
De RTS verstrekt historische register informatie over de erkenning van een oplei-
dingsinstelling. Historische informatie is informatie over een periode van 10 jaar 
voorafgaand aan het verzoek tot het verstrekken van gegevens. De informatie be-
treft alleen of een opleidingsinstelling in het verleden als zodanig erkend is geweest. 
De RTS verstrekt geen informatie over de duur van de periodes van erkenning, de 
reden van een eventuele beperkte duur en evenmin over de reden van schorsing of 
intrekking van de erkenning. In feite is dit informatie die ooit als actuele informatie 
over de erkenning zou zijn verstrekt. Het kan zijn dat de RTS niet meer beschikt 
over de gevraagde informatie omdat de bewaartermijn hiervan is verstreken.  

  



5. Taken RTS  

De RTS is belast met het uitvoeren van en het houden van toezicht op de regelge-
ving van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS). Deze regelgeving heeft 
betrekking op de opleidingen, opleiders en de opleidingsinrichtingen voor tandarts-
specialisten en de eisen voor (her-)registratie. Taken, samenstelling en bevoegdhe-
den van de RTS zijn geregeld in de Regeling Tandheelkundige Specialismen (de 
Regeling) en op onderdelen nader uitgewerkt in het Reglement van Orde (RvO). 

De RTS voert haar taken uit met inachtneming van de besluiten die zijn vastgelegd 
door het College Tandheelkundige Specialismen. 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 in-
schrijven van herintreders in een specialistenregister, en het doorhalen van deze in-
schrijvingen; 
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 specialistenre-
gister, de behandeling van een verzoek tot registratie in een opleidingsregister en 
de behandeling van een verzoek tot erkenning van een opleider of opleidingsinstel-
ling 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 beroepskwalifi-
caties 

 
6. Persoonsgegevens  
 
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn persoonsge-
gevens alle informatie over een persoon. Als informatie op wat voor manier dan ook 
iets zegt over of gekoppeld is aan een identificeerbare persoon, dan zijn het per-
soonsgegevens. De vorm doet niet ter zake. Het kan gaan om digitale gegevens of 
gegevens op papier. Ook foto’s en video-opnamen van personen zijn persoonsge-
gevens. Het begrip persoonsgegeven is dus breed en meer dan alleen, de naam, 
het adres, de geboortedatum, titulatuur en geslacht.  
Het merendeel van de gegevens die de RTS beheert is vastgelegd in registers, 
maar het kan ook om andere gegevensverzamelingen gaan.  
De RTS beheert de volgende registers:  

• Het specialistenregister  

• Het opleidingsregister  

• Het erkenningenregister  
 
Alle gegevens die in het specialisten- en in het opleidingsregister zijn opgenomen, 
zijn persoonsgegevens. Dit geldt ook voor een deel van de gegevens die in het er-
kenningenregister en in de visitatierapporten zijn opgenomen, bijvoorbeeld de 



namen van de opleiders in het erkenningenregister en de in de visitatierapporten ge-
noemde namen. Namen van instellingen zijn geen persoonsgegevens.  
 
Het verwerken van persoonsgegevens  
Zoals hierboven al is aangegeven, verwerkt de RTS persoonsgegevens. Onder een 
verwerking van persoonsgegevens wordt volgens artikel 4 lid 2 AVG verstaan: “een 
bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een 
geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde proce-
dés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of 
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzen-
ding, verspreiden en op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combine-
ren, afschermen, wissen of vernietiging van gegevens”. Alles wat de RTS doet met 
persoonsgegevens, niet alleen het verstrekken van persoonsgegevens maar ook 
vastleggen etc. van deze gegevens valt onder het verwerken van gegevens.  
Persoonsgegevens mogen niet zomaar worden verwerkt. De gegevensverwerking 
door de RTS is gerechtvaardigd en is noodzakelijk voor de vervulling van een taak 
van algemeen belang (artikel 6 lid 1 e AVG). Gegevens mogen ook op een andere 
manier gebruikt worden, mits het gebruik verenigbaar is met de doeleinden waar-
voor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld (zie hoofdstuk 11).  
 
7. Doeleinden RTS verwerken gegevens  
 
De RTS verwerkt gegevens om haar (publieke) taken in het kader van het toezicht 
op de (opleiding van) tandartsspecialisten uit te voeren. In het kader van deze taken 
heeft de RTS vier relevante doelstellingen geformuleerd voor het verwerken van 
persoonsgegevens die passen binnen haar maatschappelijke opdracht. Deze doel-
stellingen zijn:  
1. Algemene maatschappelijke doelstelling: De RTS is mede verantwoordelijk voor 
een kwalitatief goede zorg in Nederland. De RTS beoogt via de KNMT de specialis-
tische tandheelkundige zorg in de ruimste zin te bevorderen, in het belang van de 
volksgezondheid. Om dit te bevorderen kunnen gegevens van de RTS worden inge-
zet.  
2. Doelmatigheid: Van het proces (her)registratie wordt verwacht dat deze zo doel-
matig mogelijk is ingericht. Om dat te kunnen toetsen kunnen RTS-gegevens wor-
den ingezet.  
3. Kwaliteitsbewaking: Deze doelstelling wordt primair gerelateerd aan de vervolg-
opleidingen in het algemeen en de erkenning van opleidingsinstellingen in het bij-
zonder. Het betreft ook het bevorderen en bewaken van de beroepsuitoefening. Ook 
hiervoor kunnen gegevens van de RTS worden ingezet.  
4. Wetenschappelijk onderzoek: Data waarover de RTS beschikt kunnen van onmis-
bare waarde zijn voor wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de tandheel-
kundige vervolgopleiding en beroepsuitoefening. Wetenschappelijk onderzoek wordt 
als niet onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd en op grond 
daarvan kunnen gegevens worden verstrekt.  
 
8. Verenigbaar doel  
 
Persoonsgegevens mogen verder verwerkt worden voor andere doelen, als die doe-
len verenigbaar zijn met het oorspronkelijke verzameldoel. Of er sprake is van een 
verenigbaar doel wordt getoetst aan de hand van vijf factoren:  

• Bestaat er een verband tussen de doeleinden van de RTS en de vragende 
partij?  

• In welk kader heeft de RTS de persoonsgegevens verkregen?  

• Wat is de aard van de persoonsgegevens?  

• Wat zijn de mogelijke gevolgen en risico’s van het verstrekken van de gege-
vens?  



• Zijn er passende waarborgen – op basis van mogelijke risico’s – op de ver-
dere verwerking toegepast?  

 
Voor het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens van tandartsspecialisten aan 
een partij die op basis van de collegeregelgeving een rol (taak) heeft bij de herregi-
stratie van een tandarts-specialist is sprake van een verenigbaar doel. Hetzelfde 
geldt voor het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens van aiossen aan weten-
schappelijke verenigingen die op basis van het landelijk opleidingsplan en de colle-
geregelgeving een rol (taak) heeft bij het cursorisch onderwijs en toetsing van de 
aiossen. In een overeenkomst wordt het doel omschreven waarvoor deze gegevens 
alleen mogen worden gebruikt.  

 
9. Verzoeken om andere gegevens dan persoonsgegevens (data)  
 
Op verzoeken om gegevens die geen persoonsgegevens zijn is de AVG niet van 
toepassing. Dit betekent niet dat deze gegevens zonder meer verstrekt worden.  

 
Aantallen  
Verzoeken om aantallen tandartsspecialisten, aiossen, verhouding man/vrouw, leef-
tijdscategorieën, regio’s etc. zijn geen persoonsgegevens en kunnen worden ver-
strekt, tenzij het om aantallen gaat < vijf. Deze geringe aantallen zouden tot de be-
treffende perso(o)n(en) herleidbaar kunnen zijn en daarmee persoonsgegevens 
worden. In de situatie dat aantallen in combinatie met andere gegevens worden op-
gevraagd, neemt de kans op herleidbaarheid tot perso(o)nen toe. In dat geval wordt 
de minimale groepsgrootte verhoogd tot 10.  
 
10. Reikwijdte beleid gegevensverstrekking  
 
Dit beleid betreft niet:  
• Het verstrekken van gegevens aan diegene die zelf in het register staat ingeschre-
ven of van wie de RTS op andere wijze gegevens heeft vastgelegd (bijvoorbeeld in 
visitatierapporten). Van de eigen gegevens kan een betrokkene op verzoek zonder 
meer kennis nemen.  
• Het gebruik dat de RTS zelf van de gegevens uit de registers en andere bronnen 
maakt, bijvoorbeeld voor de verbetering van interne processen. Hierbij is geen 
sprake van verstrekking van gegevens.  
• Gegevens waarom wordt verzocht met een beroep op de Wet openbaarheid over-
heid (Woo). Een Woo verzoek heeft betrekking op een bestuurlijke aangelegenheid. 
De Woo ziet op openbaarmaking van overheidsinformatie aan eenieder. Wanneer 
de RTS een dergelijk verzoek ontvangt en het verzoek is ontvankelijk, wordt per on-
derdeel wordt per onderdeel van een document beoordeeld of de informatie voor 
openbaarmaking in aanmerking komt waarbij hoofdstuk 5 van de Woo in acht geno-
men wordt. 
 
11. Slotbepaling  
 
Het Beleid treedt in werking op 1 januari 2023 In NT/Dentz wordt hiervan medede-
ling gedaan. Op de website van de KNMT wordt dit beleid gepubliceerd.  
 
De RTS heeft dit beleid vastgesteld in haar vergadering van 15 september 2022. 
 
 
J. Kloosterman, voorzitter RTS 
 


