Toelichting bij onderdelen van de verklaring werkzaamheden
kaakchirurgen/orthodontisten
De ‘verklaring werkzaamheden’ is opgesteld door de RTS en dient door kaakchirurgen/
orthodontisten gebruikt te worden voor het aantonen van de werkzaamheden die zijn
verricht. De verklaring werkzaamheden wordt afgegeven op briefpapier van degene die
de verklaring afgeeft of anderszins worden gewaarmerkt.
De tandarts-specialist zelf is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste
verklaringen.
Een eigen verklaring is geen geldige verklaring.
Werkzaamheden
De tandarts-specialist heeft zijn specialisme in voldoende mate en regelmatig
uitgeoefend als hij/zij over een periode van vijf jaar regelmatig heeft gewerkt met een
gemiddelde omvang van 16 uur per week in het betreffende specialisme. NB: Een kopie
van de arbeidsovereenkomst, de toelatingsovereenkomst en/of de
waarneemovereenkomst of iets dergelijks volstaat niet.
Uit hoofde van zijn/haar functie als (in te vullen identificatie van de relatie met de
tandarts- specialist)
De persoon c.q. instantie die bevoegd is om deze verklaring op te stellen en af te geven,
is afhankelijk van de omgeving waar de tandarts-specialist zijn werkzaamheden (heeft)
verricht.
Bent u werkzaam in een ziekenhuis, dan is een verklaring van de raad van bestuur of
directie vereist.
Bent u als zelfstandige, in maatschapsverband of in een andere situatie werkzaam
(praktijk etc.), dan is een accountantsverklaring van een bij de Kamer van Koophandel
geregistreerde accountant of administrateur vereist.
Werkzaamheden in het buitenland
De RTS heeft geen voorbeeldverklaring in andere talen. Uit een verklaring dienen de
volgende zaken te blijken; de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht; het
gemiddeld aantal uren per week dat de werkzaamheden zijn verricht in deze periode; dat
in het desbetreffende specialisme patiëntgebonden zorg is verleend; de naam,
handtekening en functie van de persoon die de verklaring ondertekent; naam van de
desbetreffende instelling, dit kan door briefpapier van de instelling te gebruiken of een
stempel van de instelling op de verklaring te zetten.
De verklaring is te vinden op: https://www.knmt.nl/over-de-knmt/opleiding-enherregistratie-tandarts-specialisten/herregistratie-tandarts-specialist.

