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De Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
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Opleiding en Registratie van Specialisten (hierna: de Regeling), besluit tot het vaststellen van het navolgende 

Reglement van orde: 
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Artikel 1 Wet BIG en Regeling 

1. De SRC is een orgaan als bedoeld in artikel 14, tweede lid, onder e. van de Wet op de beroepen in de 

individuele gezondheidszorg en is op grond van artikel 12 van de Regeling ingesteld. 

2. De SRC is bij haar werkzaamheden gehouden aan de Regeling. 

3. Dit reglement is gebaseerd op artikel 16 van de Regeling. 

 

Artikel 2 Samenstelling  

De SRC is overeenkomstig artikel 13 van de Regeling samengesteld en bestaat uit stemgerechtigde leden en 

plaatsvervangende leden waaronder een voorzitter en vice-voorzitter, en adviserende leden waaronder de 

secretaris van de SRC en de secretaris van het Centraal College (CC). 

 

Artikel 3 Voorzitter en vice-voorzitter  

1. De SRC kiest uit de stemgerechtigde leden een voorzitter en een vice-voorzitter. 

2. De voorzitter en vice-voorzitter worden voor een termijn van ten hoogste drie jaar benoemd waarbij de 

termijn wordt bepaald aan de hand van de benoemingstermijn als lid van de SRC. De voorzitter en vice-

voorzitter zijn herbenoembaar. 

3. De voorzitter en vice-voorzitter zijn niet in hetzelfde specialistenregister ingeschreven. 

4. De voorzitter wordt bij verhindering vervangen door de vice-voorzitter. De vice-voorzitter treedt daarbij in 

de rechten en plichten van de voorzitter.  

5. De taak van de voorzitter is: 

a. het vertegenwoordigen van de SRC; 

b. het leiden van de vergaderingen van de SRC; 

c. het voorbereiden van het beleid van de SRC.  

 

Artikel 4 Secretaris 

1. De SRC wordt ondersteund door een of meer secretarissen die conform artikel 17 van de Regeling door het 

hoofdbestuur van de NMT zijn aangesteld. 

2. De secretaris van de SRC is tevens secretaris van de Commissie van Uitvoering (CvU). 

De secretaris woont de vergaderingen van de SRC en de CvU bij en heeft daarbij een adviserende stem.  

3. De taak van de secretaris is 

a. het voorbereiden van de vergaderingen van de SRC en de CvU;  

b. het voorbereiden en uitvoeren van de door de SRC genomen besluiten; 

c. het in mandaat nemen van besluiten; 

d. het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de SRC. 

4. De secretaris legt ingekomen, aan de SRC gerichte stukken, met uitzondering van die, welke van 

huishoudelijke aard zijn en waarvan de afdoening tot zijn werkzaamheden behoort, onverwijld aan de 

voorzitter voor. 

 

Artikel 5 Commissie van Uitvoering  

1. De SRC heeft een dagelijks bestuur, de Commissie van Uitvoering (CvU). 

2. De CvU bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris.  

3. De voorzitter van de SRC is tevens voorzitter van de CvU.  

4. De taak van de CvU is: 

a. het voorbereiden van besluitvorming door de SRC; 

b. het in mandaat nemen van besluiten; 

c. het voorbereiden van het beleid van de SRC. 

5. Op de vergaderingen van de CvU is artikel 11 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 6 Mandaat en volmacht 
1. In dit reglement wordt verstaan onder mandaat: zowel mandaat, volmacht als machtiging, tenzij anders 

wordt aangegeven. 

2. De SRC mandateert de CvU tot het nemen van besluiten zoals bedoeld in de artikelen 18 tot en met 22 van 

de Regeling.  

3. De SRC mandateert de secretaris tot het nemen van besluiten op verzoeken zoals bedoeld in de artikelen 

18 tot en met 22 van de Regeling. 

4. De SRC mandateert de secretaris tot het vaststellen en wijzigen van de formulieren die benodigd zijn voor 

het indienen van een aanvraag tot: 

a. inschrijving in het register van specialisten; 

b. herregistratie/herintreding; 
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c. inschrijving in het opleidingsregister en tot wijziging van deze inschrijving; 

d. erkenning als opleider of opleidingsinrichting. 

5. De SRC mandateert de secretaris tot het nemen van besluiten op verzoeken in het kader van de Wet 

openbaarheid van bestuur, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en daarmee gelijk te stellen verzoeken 

tot het verstrekken van gegevens. 

6. In mandaat genomen besluiten worden ter kennis gebracht van de SRC. 

 

Artikel 7 Ondertekening 
1. Uitgaande besluiten die zijn genomen door de Specialisten Registratie Commissie worden ondertekend 

met: “overeenkomstig het door de Specialisten Registratie Commissie genomen besluit”, gevolgd door de 

handtekening, de naam en de functieaanduiding van de secretaris. 

2. Uitgaande besluiten die in mandaat zijn genomen door de CvU worden ondertekend met: “Specialisten 

Registratie Commissie”, gevolgd door “namens deze, de Commissie van Uitvoering”, gevolgd door de 

handtekening, de naam en de functieaanduiding van de secretaris. 

3. Uitgaande besluiten die in mandaat zijn genomen door de secretaris worden ondertekend met: “Specialisten 

Registratie Commissie”, gevolgd door “namens deze“, gevolgd door de handtekening, de naam en de 

functieaanduiding van de secretaris. 

4. De volgende stukken worden door zowel de voorzitter als de secretaris ondertekend: 

a. een besluit strekkende tot vaststelling van beleidsregels; 

b. een reglement van orde; 

c. een klachtregeling; 

d. een opleidingstitel, behorend bij de opleiding; 

e. een certificaat, behorend bij het besluit tot (her)registratie; 

f. een jaarverslag. 

4. Uitgaande stukken, niet zijnde besluiten, worden ondertekend door de secretaris of de voorzitter. 

 

Artikel 8 Vergaderingen  

1. De vergaderingen van de SRC en de CvU worden geleid door de voorzitter.  

2. De voorzitter belegt de vergaderingen van de SRC en de CvU zo dikwijls als hij dit nodig acht, doch per 

commissie ten minste één per jaar.  

3. De voorzitter belegt bovendien een vergadering van de SRC of de CvU wanneer dit door ten minste één lid 

van de SRC schriftelijk met redenen omkleed is verzocht. Een dergelijke vergadering wordt zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk drie weken nadat het verzoek de voorzitter heeft bereikt, gehouden. 

4. Zowel de leden als de adviserend leden worden ter vergadering uitgenodigd. 

5. Indien een lid of adviserend lid is verhinderd een vergadering bij te wonen, geeft hij daarvan tijdig kennis 

aan de secretaris. 

 

Artikel 9 Agenda 

1. De agenda van de vergadering van de SRC en de CvU wordt door de secretaris in overleg met de voorzitter 

opgesteld. 

2. De agenda en de daarbij behorende stukken worden door de secretaris, zo mogelijk tenminste zeven dagen 

voor de dag van de vergadering, aan de leden gestuurd.  

3. Onderwerpen die niet op de agenda voor de vergadering zijn vermeld, worden niet in bespreking genomen, 

tenzij de voorzitter besluit deze alsnog op de agenda te plaatsen. 

 

Artikel 10 Quorum en stemming 
1. De voorzitter is bevoegd de vergadering van de SRC te openen voordat het quorum aanwezig is. Onder het 

quorum wordt verstaan; ten minste twee leden per specialisme en wat betreft het totaal één lid meer dan de 

helft der leden. 

2. De voorzitter kan de vergadering afgelasten indien een half uur na de vastgestelde aanvangstijd het quorum 

niet aanwezig is. 

3. Indien bij het nemen van een besluit of bij het houden van een stemming het quorum niet aanwezig is, kan 

de voorzitter de afwezige leden verzoeken binnen een termijn van 14 dagen schriftelijk hun stem uit te 

brengen. 

4. Indien een stemming wordt gehouden geschiedt deze door de leden nadat de adviserende leden en de 

secretaris, indien zij dit wensen, advies hebben uitgebracht. 

5. De leden stemmen zonder last of ruggespraak met de organisaties of instanties die hen voor benoeming 

hebben voorgedragen. 

6. Iedere stemgerechtigde brengt één stem uit. 
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7. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. 

8. De volstrekte meerderheid is het kleinste gehele getal, dat meer is dan de helft van het aantal uitgebrachte 

geldige stemmen, waarbij blanco stemmen niet worden meegeteld. 

9. Over de benoeming of verkiezing van een persoon wordt schriftelijk gestemd, tenzij de vergadering anders 

beslist. Over andere besluiten wordt mondeling gestemd. 

10. Indien bij een stemming over een persoon de stemmen staken, wordt in de volgende vergadering opnieuw 

een stemming gehouden; indien bij die gelegenheid de stemmen weer staken, beslist het lot. 

11. Indien bij een stemming over een zaak de stemmen staken, wordt de zaak geacht te zijn verworpen. 

12. De leden onthouden zich van stemming bij aangelegenheden waarbij zij op enigerlei wijze persoonlijk 

betrokken zijn. 

 

Artikel 11 Toehoorders en adviseurs  

1. De SRC kan besluiten toehoorders toe te laten tot haar vergaderingen. 

2. De voorzitter kan besluiten personen, van wie hij de aanwezigheid wenselijk acht vanwege hun bijzondere 

kennis of bekwaamheid op een bepaald gebied, uitnodigen tot het bijwonen van (een gedeelte van) een 

vergadering. 

 

Artikel 12 Commissies  

1. De SRC kan commissies instellen ter bestudering van bepaalde vraagstukken of ter voorbereiding van of 

advisering over zaken, die in de SRC aan de orde komen. 

2. De commissies kunnen aan de SRC voorstellen doen. 

3. De commissies geven driemaandelijks, of zoveel vaker als zij nodig achten, aan de SRC verslag van hun 

werkzaamheden. 

  

Artikel 13 Verslaglegging en geheimhouding 

1. Van het ter vergadering verhandelde wordt een verslag gemaakt, welk verslag aan de leden wordt gezonden 

en zo mogelijk in de eerstvolgende vergadering wordt behandeld en vastgesteld. 

2. Hetgeen in de vergadering wordt besproken en geschiedt, zomede als het verslag, is vertrouwelijk. 

 

Artikel 14 Vergoedingen 

1. De leden hebben per bijgewoonde vergadering recht op vacatiegeld en op vergoeding van gemaakte 

reiskosten. 

2. De vergoedingen worden vastgesteld door de NMT. 

3. De declaraties worden ingediend bij de secretaris. 

4. De leden van de commissies, bedoeld in artikel 12, kunnen aanspraak maken op vergoeding van de door 

hen in voornoemde hoedanigheid betaalde reis- en onkosten. 

 

Artikel 15 Zienswijzengesprekken 

1. Alvorens afwijzend te besluiten op een verzoek zoals bedoeld in de artikelen 18 tot en met 22 van de 

Regeling kan de verzoeker zijn zienswijze mondeling of schriftelijk kenbaar maken  

2. Het horen, bedoeld in het eerste lid wordt opgedragen aan één of meer stemgerechtigde leden van de SRC 

en geschiedt in aanwezigheid van de secretaris. 

3. Indien de secretaris van oordeel is dat de zaak daartoe geschikt is, kan hij in afwijking van het bepaalde in 

het tweede lid, het horen op zich nemen.  

4. Van het zienswijzengesprek wordt een verslag opgemaakt.  

 

Artikel 16 Onvoorziene omstandigheden 

In gevallen waar dit Reglement niet voorziet, beslist de voorzitter. 

 

Artikel 17 Intrekking 

Het Reglement van Orde, vastgesteld op 18 september 2006, wordt ingetrokken. 

 

Artikel 18 Bekendmaking en inwerkingtreding 

1. Dit reglement wordt bekendgemaakt door daarvan mededeling te doen in het officiële orgaan van de NMT. 

2. De mededeling in het officiële orgaan van de NMT zoals bedoeld in het eerste lid bevat tenminste de titel 

van het reglement, de datum van inwerkingtreding en informatie over het verkrijgen van de integrale tekst 

van het reglement. 

3. De integrale tekst van dit besluit zal op de website van de NMT worden geplaatst (www.nmt.nl).  

4. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2010.  
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Artikel 19  Citeertitel 

Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement van orde van de Specialisten Registratie Commissie 

(SRC)’.  

 

 

Nieuwegein, 1 juli 2010  

Specialisten Registratie Commissie 

namens deze, 

 

 

 

 

 

B.J. Hagen, voorzitter    mw. mr. G.M. van Reenen, secretaris 


