
  

 

Privacy statement RTS 

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) en de Registratie-commissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) 
zijn organen van de KNMT die zich bezighouden met de opleiding en de (her)registratie van tandarts-specialisten.  
 
Het CTS is belast met het opstellen van de eisen die worden gesteld aan de opleiding van toekomstige tandarts-
specialisten, de (her)registratie van tandarts-specialisten en de erkenning van opleidingsinstellingen en 
(plaatsvervangend) opleiders. 

Het RTS is verantwoordelijk voor de inschrijvingen en doorhalingen van tandarts-specialisten in het 
Specialistenregister (registratie en herregistratie) en voor de inschrijvingen en doorhalingen van aankomende 
tandarts-specialisten in het Opleidingsregister. 

De KNMT heeft de administratie en ondersteuning van het CTS en de RTS uitbesteed aan de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).  
 
De KNMT en de KNMG zijn beiden verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door de RTS zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
 
KNMT      KNMG 
Orteliuslaan 750      Mercatorlaan 1200 
3528 BB Utrecht     3528 BL Utrecht 
www.knmt.nl     www.knmg.nl 

Functionaris gegevensbescherming: 

MartinRozeboom    Anika Corpeleijn 
fg@knmt.nl     a.corpeleijn@fed.knmg.nl 
030-6076204     088-4404212 
06-10122168 

Persoonsgegevens die de RTS van tandarts-specialisten en tandartsspecialisten in opleiding verwerkt 

De RTS verwerkt onderstaande persoonsgegevens van u: 

• KNMT-nummer 
• Geslacht 
• Voorletters 
• Naam 
• Adres 
• Woonplaats 
• Specialisme 
• Datum inschrijving 
• Expiratiedatum registratie 
• Datum uitschrijving 

 

http://www.knmt.nl/
mailto:fg@knmt.nl


  
 
De RTS houdt ook dossiers bij met betrekking tot de registratie en herregistratie. In deze dossiers worden de 
volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerkt: 

• Gezondheid: ziekte/zwangerschap in verband met de berekening van de duur van het recht op inschrijving in 
een register. 

• Strafrechtelijk / tuchtrechtelijk verleden in verband met schorsing / doorhaling uit register 
• Big nummer 
• Burgerservicenummer (BSN) 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt de RTS persoonsgegevens  

De RTS verwerkt persoonsgegevens van u vanaf het moment dat u een verzoek doet tot inschrijving in een register. 
U wordt ingeschreven in het opleidingsregister of het specialistenregister. 

Aankomend tandarts-specialisten die in Nederland de specialistenopleiding gaan volgen, moeten zich voorafgaand 
aan de start van de opleiding inschrijven in het opleidingsregister orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA). 
Voorafgaand aan de start van de opleiding DMO of MKA meldt de desbetreffende opleider de aios aan bij de RTS, 
onder vermelding van de datum waarop de opleiding zal beginnen. 

Na afronding van de specialistenopleiding moeten tandarts-specialisten zich inschrijven in het specialistenregister 
orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA). De inschrijving in het specialistenregister geeft u het recht de wettelijke 
erkende en beschermde specialistentitel te voeren en u als orthodontist of kaakchirurg bekend te maken. Alleen met 
deze inschrijving kunt u als specialist werkzaam zijn en overeenkomsten sluiten met zorgverzekeraars of 
zorginstellingen. Het doel van registratie en titelbescherming is de bescherming van de patiënt. 

De verwerking van deze gegevens is voor de RTS noodzakelijk om haar registratie- en herregistratietaken, zoals 
genoemd in artikel 27 van de Regeling specialismen tandheelkunde, te kunnen uitoefenen. 

De RTS mag de hierboven vermelde persoonsgegevensgegevens verwerken op grond van artikel 6 lid 1 sub f en 
artikel 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in combinatie met artikel 30, 32 en 33 van de 
Uitvoeringswet AVG (UAVG) en op grond van artikel 46 van de UAVG. 

Hoe lang bewaart de RTS uw persoonsgegevens? 

De RTS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw 
gegevens worden verzameld. Uw inschrijving als arts in opleiding tot specialist (aios) in het opleidingsregister en als 
tandartsspecialist in het specialistenregister met alle daarbij behorende gegevens worden vernietigd 10 jaar na 
doorhaling van uw inschrijving in het desbetreffende register. 

Gegevensverstrekking uit registers 

Het tandarts-specialistenregister is openbaar. Iedereen kan bij de RTS navragen of een tandarts-specialist op dit 
moment in het register staat ingeschreven. Raadpleging kan via 088-4404380 of via rts@knmt.nl. Daarnaast kunt u 
te allen tijde het digitale BIG-register raadplegen (www.bigregister.nl). Dit register vermeldt de basisberoepen, 
eventuele specialismen en mogelijke beroepsbeperkingen. 



  
 
Verstrekken van persoonsgegevens aan de KNMT en aan derden 

De RTS neemt u aanvraag voor (her)registratie in het specialistenregister of voor registratie in het opleidingsregister 
pas in behandeling nadat het bijbehorende tarief is betaald. Nadat u het tarief inclusief BTW heeft betaald ontvangt 
u van de KNMT ten behoeve van uw eigen administratie een factuur. 

Hiertoe stuurt de RTS periodiek via een beveiligde e-mail een overzicht naar de financiële administratie van de 
KNMT met daarin het verzoek een factuur te versturen aan de desbetreffende persoon of instelling. In dat overzicht 
staan:  
 

• Geslacht 
• Voorletters 
• Naam 
• Adres 
• Woonplaats 
• E-mailadres 
• Proces waarvoor is betaald 
• Tarief  

De gegevens worden door de KNMT enkel gebruikt voor het opmaken en versturen van de factuur. De factuur wordt 
door de KNMT binnen 24 uur na ontvangst van de e-mail van de RTS verzonden en de e-mail met het de 
bovengenoemde gegevens wordt vervolgens door de KNMT vernietigd. 

De RTS deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een 
overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven/organisaties die uw 
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau 
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De RTS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Afspraken RTS en CIBG  

Voor de erkenningsprocedure van buitenlands gediplomeerde tandartsen en tandartsspecialisten vindt er 
gegevensuitwisseling plaats tussen de RTS en het agentschap CIBG van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS). De KNMT heeft hiervoor op 17 februari 2015 een SLA afgesloten met het CIBG. De 
gegevensuitwisseling vindt plaats via het Sharepoint systeem. Voor het up-to-date houden van het BIG-register 
wordt vanuit de RTS de datum van in- en uitschrijving van een tandartsspecialist verstrekt aan het CIBG. Deze 
afspraken worden vastgelegd in een convenant tussen het CIBG en de KNMT. 

Informatie uitwisseling RTS en NZa 
 
De KNMT heeft een overeenkomst gesloten met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot de 
beschikbaarheidsbijdragen voor aanbieders van de opleidingen tot tandartsspecialist. De NZa stelt de hoogte 
hiervan vast en verkrijgt daarvoor de volgende informatie van RTS: de verwachte omvang van het aantal 
doorstroomplaatsen in het volgende kalenderjaar, gemeten in Fte’s naar de definitieve stand op 31 oktober van het 
jaar waarin de opgave wordt gedaan, per vervolgopleiding waarvoor de opleidende zorgaanbieder een erkenning 
heeft. 
 
Informatie uitwisseling RTS en NVMKA 
 
De RTS verstrekt persoonsgegevens van kaakchirurgen aan de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie (NVMKA). De NVMKA gebruikt deze gegevens voor het doelmatig inrichten van het visitatie 
proces van kaakchirurgen, waar de kaakchirurgen voor hun individuele herregistratie aan dienen deel te nemen. De 
KNMT heeft hiervoor op 3 juni 2021 een overeenkomst gesloten met de NVMKA. 
 
De persoonsgegevens die verstrekt gaan worden zijn:  

• Naam 
• Geslacht 
• E-mailadres 



  
 

• (Her)registratiedatum van de geregistreerde kaakchirurgen.   

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

In de privacy- en cookieverklaring van de KNMT Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.wordt uiteengezet op 
welke wijze via de website www.knmt.nl cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw 
computer, tablet en/of mobiele telefoon. In deze privacy-en cookieverklaring wordt tevens aangegeven voor welke 
doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden u dan ook aan om deze privacy- en 
cookieverklaring aandachtig door te nemen.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 

Onder de AVG beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan.  

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om 
uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
uw persoonsgegevens door de RTS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons 
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een 
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek 
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de FG van de 
KNMG. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Deze periode 
kan indien worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal 
daarvan. De KNMG informeert u binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek indien een dergelijke verlenging 
zal plaatsvinden, met vermelding van de reden voor de vertraging. 

Als de KNMG geen actie onderneemt op uw verzoek, informeert de KNMG u zo snel mogelijk, maar in ieder geval 
niet later dan 30 dagen na ontvangst van het verzoek over de redenen om niet in actie te komen. In dat geval heeft u 
ook het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe de RTS uw persoonsgegevens beveiligt 

De RTS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft 
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 
rts@fed.knmg. 

https://www.knmt.nl/node/37920
http://www.knmt.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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