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Besluit van 15 februari 2016 houdende de wijziging van het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 

2013 en het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2013 ingevolge de wijziging van de 

Europese Richtlijn 2005/36/EG 
 

 

 

 

 

 

 

Het College Tandheelkundige Specialismen, 

 

 

 

 

gelet op artikel 14, tweede lid, onder d. van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 

en artikel 12 van de Regeling specialismen tandheelkunde van de Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde; 

 

gezien de adviezen van het hoofdbestuur van de KNMT, het bestuur van de Sectie Tandarts-specialisten van 

de KNMT, de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten, de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, 

Kaak- en Aangezichtschirurgie en de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen 

 

 

BESLUIT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 
Besluit van 15 februari 2016 tot wijziging van het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie en het Besluit Mondziekten, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie is in werking getreden op (….). 
In de Staatscourant van (….) is mededeling gedaan van het besluit tot instemming van de Minister. 
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I Het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2013 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A. In de inhoudsopgave wordt “Hoofdstuk D De registratie en herregistratie” vervangen door 

“Hoofdstuk D De erkenning van beroepskwalificatie, registratie en herregistratie” 

 

B. In de inhoudsopgave worden onder Hoofdstuk D “Titel II Registratie” en “paragraaf II-A 

Aanvraag registratie” vervangen door “Titel II Erkenning beroepskwalificatie en registratie” 

respectievelijk “paragraaf  II-A Aanvraag erkenning beroepskwalificatie en registratie” 

 

C.  Aan  artikel A.1. wordt een begrip  toegevoegd, dit komt te luiden : 

“Tandarts   Degene die is ingeschreven in het register van tandartsen als bedoeld in artikel  

 3 van de Wet BIG in de individuele gezondheidszorg en degene die in het kader 

van een erkenning op grond van artikel D.3., D.4. of D.5. een aanvraag tot 

erkenning van een beroepskwalificatie in het specialisme Dento-Maxillaire 

Orthopaedie doet. 

 

D. In artikel A.1. wordt “VvO” vervangen door “NVvO”. 

 

E. In artikel A.1. wordt “Vereniging van Orthodontisten” vervangen door “Nederlandse 

Vereniging van Orthodontisten.” 

 

F. Aan het opschrift van artikel B.15. wordt toegevoegd “en afgifte opleidingstitel” 

 

G.  Aan artikel B.15. wordt een achtste lid toegevoegd, luidende: 

 8.  De RTS verstrekt de aios met een schriftelijke verklaring als bedoeld in het vierde lid een 

opleidingstitel voor het specialisme Dento-Maxillaire Orthopaedie. 

 

H. In artikel B.18. derde lid vervalt “of de registratiecommissie van de Koninklijke Maatschappij 

tot bevordering der Geneeskunst erkende opleidingsinstelling.” 

 

I. In artikel C.3., onderdeel d, wordt “VvO” vervangen door “NVvO”.  

 

J. Hoofdstuk D, Titel I en Titel II, paragraaf II-A komen te luiden: 

 

Titel I  Inschrijving 

 

D.1.  Inschrijving 

Voor inschrijving in het specialistenregister Dento-Maxillaire Orthopaedie komt in aanmerking: 

a. een tandarts met een opleidingstitel als bedoeld in artikel B.15., achtste lid, en  die voldoet aan 

de registratie-eisen genoemd in artikel D.2.; 

b. een tandarts, onderdaan van één der landen behorende tot de EER of Zwitserland, die in het 

bezit is van een in artikel A.4. en in bijlage V.3., punt 5.3.4. van Richtlijn 2005/36/EG 

genoemde opleidingstitel en die voldoet aan de registratie-eisen genoemd in artikel D.6.; 

c. een tandarts, onderdaan van één der landen behorende tot de EER of Zwitserland, die in het 

bezit is van een andere opleidingstitel dan genoemd in artikel A.4., die op grond van Richtlijn 

2005/36/EG voldoet aan de eisen voor erkenning genoemd in artikel D.4. en die voldoet aan de 

registratie-eisen genoemd in artikel D.6.; 

d. een tandarts die in het bezit is van een bewijs van het voltooid hebben van een buiten 

Nederland gevolgde opleiding op wie Richtlijn 2005/36 niet van toepassing is, die voldoet aan 

de eisen voor erkenning genoemd in artikel D.5. en die voldoet aan de registratie -eisen 

genoemd in artikel D.6.. 

 

Titel II  Erkenning beroepskwalificatie en registratie 

 

Paragraaf II-A  Aanvraag erkenning beroepskwalificatie en registratie 

 

 

D.2. Registratie als specialist (Nederlands diploma) 

1. De tandarts, die een opleidingstitel heeft als bedoeld in artikel D1., onder a, dient bij de RTS 

een aanvraag in tot registratie in het specialistenregister Dento-Maxillaire Orthopaedie. 
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2. Indien de aanvraag bedoeld in het eerste lid, binnen drie maanden na afgifte van de 

opleidingstitel bij de RTS wordt ingediend en de RTS oordeelt dat de aanvraag voor het 

overige aan de vereisten voor registratie voldoet, vindt registratie plaats voor de duur van vijf 

jaar. De ingangsdatum van de registratie wordt gesteld op de dag na afgifte van de 

opleidingstitel. 

3. Indien de aanvraag bedoeld in het eerste lid, meer dan drie maanden maar binnen vijf jaar na  

afgifte van de opleidingstitel bij de RTS wordt ingediend, en de RTS oordeelt dat de aanvraag 

voor het overige aan de vereisten voor registratie voldoet, dan vindt registratie voor beperkte 

duur plaats.  De RTS bepaalt  de ingangsdatum van de registratie op basis van de datum 

waarop de aanvraag tot registratie is gedaan en de datum van inschrijving in het register, 

bedoeld in artikel 3. van de Wet BIG. 

4. Indien de aanvraag bedoeld in het eerste lid, meer dan vijf jaar na afgifte van de opleidingstitel 

bij de RTS wordt ingediend, en de RTS oordeelt dat de aanvraag voor het overige aan de 

vereisten voor registratie voldoet, dan vindt registratie voor vijf jaar plaats, mits de betrokken 

tandarts voldoet aan de eisen van de artikelen D.20, en D.21, met dien verstande dat de 

deskundigheidsbevordering genoemd in artikel D.21. niet geaccrediteerd hoeft te zijn. De RTS 

bepaalt  de ingangsdatum van de registratie op basis van de datum waarop de aanvraag tot 

registratie is gedaan en de datum van inschrijving in het register, bedoeld in artikel 3. van de 

Wet BIG. 

5. De registratie, bedoeld in het tweede of derde lid, eindigt vijf jaar na afgifte van de 

opleidingstitel. 

 

D.3.  Erkenning beroepskwalificatie op basis van de Richtlijn 2005/36/EG (automatische erkenning) 

1. Indien een tandarts, als bedoeld in artikel D.1., onder b., een erkenning van 

beroepskwalificatie in het specialisme Dento-Maxillaire Orthopaedie wenst te ontvangen, 

meldt hij zich schriftelijk bij de RTS. De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van  een 

bewijs van het voltooid hebben van de opleiding tot specialist Dento-Maxillaire Orthopaedie, 

afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong of herkomst.  

2. De RTS verstrekt de erkenning, bedoeld in het eerste lid, na ontvangst van de daar genoemde 

stukken. 

 

D.4.  Erkenning beroepskwalificatie op basis van Richtlijn 2005/36/EG (algemeen stelsel) 

1.   Indien een tandarts, als bedoeld in artikel D.1., onder c., een erkenning van 

beroepskwalificatie in het specialisme Dento-Maxillaire Orthopaedie wenst te ontvangen, 

meldt hij zich schriftelijk bij de RTS. De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:  

a. een bewijs van het hebben gevolgd en voltooid van een opleiding tot orthodontist 

afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong of herkomst; 

b. documenten waaruit blijkt over welke beroepservaring hij beschikt alsmede welke 

aanvullende relevante opleiding en bij- en nascholing hij gevolgd heeft. De tandarts 

verschaft de RTS de gegevens en bescheiden die de RTS voor de beoordeling van de 

aanvraag nodig acht en waarover de tandarts redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.  

2.   Na ontvangst van de aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, beoordeelt de RTS de 

gelijkwaardigheid van de door de tandarts gevolgde en voltooide opleiding, zijn  werkervaring 

alsmede zijn aanvullende relevante opleidingen en bij- en nascholing aan de Nederlandse 

opleiding in het specialisme Dento-Maxillaire Orthopaedie. De RTS voert de beoordeling uit 

aan de hand van een toets vergelijkbaar met de eindevaluatie als bedoeld in artikel B.14., 

tweede en derde lid, of van de beoordelingsstage bedoeld in paragraaf II-B. De tandarts wordt 

de keuze gelaten tussen de toets of de beoordelingsstage.  

3.   In afwijking van het tweede lid kan de RTS afzien van een toets of een beoordelingsstage 

indien naar het oordeel van de RTS de door de tandarts elders voltooide opleiding 

gelijkwaardig is aan de Nederlandse opleiding in het specialisme Dento-Maxillaire 

Orthopaedie. 

4.   De adviescommissie DMO is belast met het afnemen van de in het tweede lid genoemde toets 

die bestaat uit de onderdelen genoemd in artikel B.14., tweede lid. 

5.   De adviescommissie DMO voert haar taken uit in overeenstemming met een door de RTS  

vastgesteld Reglement toetsing buitenlands gediplomeerden DMO en verklaart of de toets met 

voldoende resultaat is afgelegd. 

6.   Ingeval van een beoordelingsstage als bedoeld in het tweede lid verklaart de opleider  
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schriftelijk of de tandarts in staat is het specialisme Dento-Maxillaire Orthopaedie in 

Nederland zelfstandig en naar behoren uit te oefenen als bedoeld in D.13., derde lid of D.16., 

vierde lid. 

7.   Indien een tandarts als bedoeld in artikel D.1., onder c. reeds erkend is in een andere lidstaat 

van de Europese Unie, c.q. de EER, of de Zwitserse Bondsstaat, zal de RTS nochtans zelf de 

voor die erkenning overgelegde diploma’s, certificaten en andere titels onderzoeken ter 

controle of erkenning of registratie terecht heeft plaatsgevonden op grond van de Richtlijn 

2005/36/EG, en daarbij tevens de beroepservaring in acht nemen, indien die ten minste drie 

jaar bedraagt op het grondgebied van de lidstaat die het buitenlands specialistendiploma eerder 

heeft erkend, en deze lidstaat die beroepservaring bevestigt.  

8.   Indien de toets of de beoordelingsstage met onvoldoende resultaat is afgerond, kan de RTS op  

verzoek van de tandarts beoordelen of er aanleiding is voor het volgen van een individueel 

scholingsprogramma. Daarbij zijn de eisen, bedoeld in paragraaf II-C van overeenkomstige 

toepassing. 

9.   Indien de toets, de beoordelingsstage of het individueel scholingsprogramma met een  

voldoende resultaat is afgerond, en de aanvraag overigens voldoet aan de in het eerste lid 

gestelde eisen, erkent de RTS de beroepskwalificatie van de tandarts in het specialisme Dento -

Maxillaire Orthopaedie. 

 

D.4a.  Gedeeltelijke toegang 

1. De RTS beoordeelt ambtshalve of de tandarts in aanmerking komt voor gedeeltelijke toegang 

conform artikel 12 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties.  

2. De tandarts aan wie gedeeltelijke toegang is verleend, oefent de beroepswerkzaamheden uit onder 

de beroepstitel van zijn betrokken staat van oorsprong of herkomst. 

 

D.5.  Erkenning beroepskwalificatie anders dan op basis van Richtlijn 2005/36/EG (derde 

landdiploma) 

1.   Indien een tandarts, als bedoeld in artikel D.1., onder d., een erkenning van   

beroepskwalificatie in het specialisme Dento-Maxillaire Orthopaedie wenst te ontvangen, 

meldt hij zich schriftelijk bij de RTS. De aanvraag gaat vergezeld van: 

a. een bewijs van het hebben gevolgd en voltooid van een opleiding in het specialisme 

Dento-Maxillaire Orthopaedie, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het land van 

oorsprong of herkomst; 

b. documenten waaruit blijkt over welke beroepservaring hij beschikt alsmede welke 

aanvullende opleiding en relevante bij- en nascholing hij gevolgd heeft. De tandarts 

verschaft de RTS de gegevens en bescheiden die de RTS voor de beoordeling van de 

aanvraag nodig acht en waarover de tandarts redelijkerwijs de beschikking kan krijgen;  

2. Na ontvangst van de aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, beoordeelt de RTS de 

gelijkwaardigheid van de door de tandarts gevolgde en voltooide opleiding, zijn werkervaring 

alsmede zijn aanvullende relevante opleidingen en bij- en nascholing aan de Nederlandse 

opleiding in het specialisme Dento-Maxillaire Orthopaedie. De RTS voert de beoordeling uit 

aan de hand van een toets, vergelijkbaar met de eindevaluatie als bedoeld in artikel B.14., 

tweede lid en derde lid of van de beoordelingsstage bedoeld in paragraaf II-B. De tandarts 

wordt de keuze gelaten tussen de toets of de beoordelingsstage.  

3.  In afwijking van het tweede lid kan de RTS afzien van een toets of een beoordelingsstage, 

indien naar het oordeel van de RTS de door de tandarts elders voltooide opleiding 

gelijkwaardig is aan de Nederlandse opleiding in het specialisme Dento-Maxillaire 

Orthopaedie. 

4. De adviescommissie DMO is belast met het afnemen van de in het tweede lid genoemde toets 

die bestaat uit de onderdelen genoemd in artikel B.14., tweede lid. 

5. De adviescommissie DMO voert haar taken uit in overeenstemming met een door de RTS 

vastgesteld Reglement toetsing buitenlands gediplomeerden DMO en verklaart of de toets met 

voldoende resultaat is afgelegd. 

6. Ingeval van een beoordelingsstage als bedoeld in het tweede lid verklaart de opleider 

schriftelijk of de tandarts in staat is het specialisme Dento-Maxillaire Orthopaedie in 

Nederland zelfstandig en naar behoren uit te oefenen als bedoeld in D.13., derde lid of D.16., 

vierde lid. 

7. Indien de toets of beoordelingsstage met onvoldoende resultaat is afgerond, kan de RTS op 

verzoek van de tandarts beoordelen of er aanleiding is voor het volgen van een individueel 
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scholingsprogramma. Daarbij zijn de eisen, bedoeld in paragraaf II-C van overeenkomstige 

toepassing. 

8. Indien de toets, de beoordelingsstage of het individueel scholingsprogramma met een 

voldoende resultaat is afgerond en de aanvraag overigens voldoet aan de in het eerste lid 

gestelde eisen, erkent de RTS de beroepskwalificatie van de tandarts in het specialisme Dento-

Maxillaire Orthopaedie. 

 

D.6.  Registratie na erkenning beroepskwalificaties 

1. Indien een tandarts met een erkende beroepskwalificatie, als bedoeld in artikel D.3., tweede 

lid, D.4., achtste lid of D.5., zevende lid in het specialistenregister Dento-Maxillaire 

Orthopaedie wenst te worden ingeschreven, meldt hij zich schriftelijk bij de RTS. De aanvraag 

gaat in ieder geval vergezeld van: 

a. een bewijs van zijn erkenning als bedoeld in artikel D.3., tweede lid, D.4., achtste lid 

of D.5., achtste lid; 

b. een bewijs dat hij als tandarts is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3. van de 

Wet BIG;   

c. een recent bewijs dat hij gerechtigd is tot de beroepsuitoefening in het desbetreffende 

specialisme in het land van herkomst; 

d. een bewijs dat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst. 

2.  Indien de aanvraag bedoeld in het eerste lid, meer dan vijf  jaar na afgifte van het bewijs van 

het voltooid hebben van de opleiding tot orthodontist, door de bevoegde autoriteiten  van het 

land van oorsprong of herkomst, bij de RTS wordt ingediend, en de RTS oordeelt dat de 

aanvraag voor het overige aan de vereisten voor registratie voldoet, dan vindt registratie 

slechts plaats, indien de betrokken tandarts voldoet aan de eisen van de artikelen D.20, eerste 

lid en D.21., met dien verstande dat de deskundigheidsbevordering als bedoeld in artikel D.21. 

niet geaccrediteerd hoeft te zijn. 

3. De RTS schrijft de tandarts, bedoeld in het eerste en tweede lid, na ontvangst van de daar 

genoemde stukken en met inachtneming van het bepaalde in de Regeling, in voor een periode 

van vijf jaar, welke registratieperiode ingaat op de datum waarop het verzoek tot registratie 

compleet is. 

 

D.7.  Registratie korter dan 5 jaar 

De RTS kan met inachtneming van het daartoe bepaalde in de Regeling, besluiten tot inschrijving van 

een tandarts in het specialistenregister Dento-Maxillaire Orthopaedie voor een periode korter dan vijf 

jaar.  

 

K.  Aan artikel D.8. wordt een derde lid toegevoegd dat komt te luiden: 

3. De tandarts begint eerst met een beoordelingsstage als deze beschikt over een registratie in de zin van 

artikel 3 van de Wet BIG.  

 

L.  In artikel D.14., eerste lid wordt “D.5., zesde lid” vervangen door “D.5., zevende lid”. 

 

M.  Aan artikel D.14. wordt een zesde lid toegevoegd dat komt te luiden: 

6. De tandarts begint eerst met een individueel scholingsprogramma als deze beschikt over een registratie 

in de zin van artikel 3 van de Wet BIG. 

 

N.  Er wordt een artikel ingevoegd dat komt te luiden: 

D.16.a. Tussentijdse beëindiging individueel scholingsprogramma 

Om zwaarwegende redenen kan de RTS op aangeven van de opleider besluiten  het individueel 

scholingsprogramma tussentijds te beëindigen. Van zwaarwegende redenen is in ieder  geval sprake 

indien het gelet op de risico's voor de volksgezondheid niet verantwoord is het individueel 

scholingsprogramma voort te zetten. 

 

O.  In artikel D.16. vierde lid vervalt “dat dient ten behoeve van de registratie.” 

 

P. Artikel D.18., eerste lid, onderdeel c komt te luiden: 
 c.  hij heeft met goed gevolg deelgenomen aan het visitatieprogramma van de NVvO. 
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Q. Artikel D.22. komt te luiden: 
D.22.  Visitatieprogramma  

De specialist toont met een door of namens de NVvO afgegeven certificaat aan dat hij, c.q. zijn praktijk 

of afdeling, met goed gevolg heeft deelgenomen aan een visitatie, als bedoeld in artikel D.18., eerste lid,  

onder c.. 

 

R.  In artikel D.25. vijfde lid wordt “VvO” vervangen door “NVvO”. 

 

S.  In artikel E.3., tweede, derde en vierde lid wordt “NMT” vervangen door “KNMT”. 

 

T. In artikel E.3. vierde lid wordt “www.nmt.nl” vervangen door “www.knmt.nl”. 

 

U. Aan het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie wordt een toelichting gehecht, die komt te luiden: 

 

TOELICHTING  

 

Algemeen 

In dit besluit worden regels gesteld omtrent de opleiding Dento-Maxillaire Orthopaedie (hierna: DMO) en 

de erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen  alsmede omtrent de her)registratie van orthodontisten 

in het DMO-specialistenregister. In deze toelichting  wordt met name ingegaan op de registratie van 

buitenslands gediplomeerden als omschreven in Hoofdstuk D.  

 

De Europese richtlijn betreffende de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties door EU-landen uit 

oktober 2005 (Richtlijn 2005/36/EG, hierna: de Richtlijn) stelt criteria voor toegang van EU-onderdanen tot 

een bepaald beroep. EU-onderdanen die in de ene lidstaat gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen, 

worden in beginsel ook geschikt geacht om dit beroep in een andere lidstaat uit te oefenen. Achtergrond 

hiervan is de doelstelling van de EU om een vrij verkeer van personen en diensten mogelijk te maken. 

Beperkingen in de toetreding tot een gereglementeerd beroep zorgen voor een belemmering van die vrije 

markt en worden daarom zoveel mogelijk afgeschaft. De Richtlijn is in de nationale wetgeving van 

Nederland vertaald in de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties.  

 

De Minister van VWS heeft op 5 september 2012 bepaald dat de in Nederland bestaande vervlechting van 

erkenning van een buitenlandse beroepskwalificatie (lees: buitenlands diploma) en de registratie in een 

specialistenregister ongedaan moet worden gemaakt. Daarom verlopen de erkenning en de registratie thans 

volgens gescheiden procedures, waardoor een erkenning van een buitenlandse beroepskwalificatie niet 

langer automatisch ook tot registratie in het specialistenregister leidt. Zowel de erkenning van de 

beroepskwalificatie als de registratie is nodig om in Nederland het specialistenberoep te kunnen uitoefenen.  

Het systeem van erkenning van buitenlandse diploma’s is kort weergegeven als volgt.  

 

In de EER of Zwitserland gekwalificeerde tandheelkundig specialisten komen in principe in aanmerking 

voor inschrijving in het desbetreffende Nederlands specialistenregister. De bevoegde autoriteit van de 

ontvangende lidstaat (in Nederland de RTS) mag in dat kader de opleiding die een aanvrager in een andere 

lidstaat met goed gevolg heeft afgerond niet beoordelen op gelijkwaardigheid met de Nederlandse 

specialistenopleiding. Deze zogenoemde automatische erkenning vloeit voort uit de door het Europees 

parlement en de Raad geharmoniseerde minimumopleidingseisen voor een beperkt aantal 

beroepsopleidingen, zoals  de opleiding tot tandheelkundig specialist.  

 

Voor de erkenning van andere buitenlandse opleidingen bestaat het algemene stelsel. Volgens dit stelsel 

hoeft de ontvangende staat een buitenlandse beroepsopleiding waarvoor geen specifieke erkenningsregels 

bestaan niet automatisch te erkennen. Die buitenlandse opleiding mag dan inhoudelijk worden beoordeeld. 

Dit is in twee situaties mogelijk. Ten eerste indien de behaalde opleidingstitel van de EU-onderdaan niet in 

Bijlage V.3., punt 5.3.4. van de Richtlijn staat, maar indien er op grond van de Richtlijn wel een recht op 

inschrijving bestaat. Die opleiding is dan niet geharmoniseerd en kan dus aanzienlijk verschillen met de 

Nederlandse tandheelkundige specialistenopleiding. Het gaat hier bijvoorbeeld om een Spaanse opleiding 

tot orthodontist.  Ten tweede indien een aanvrager zijn opleidingstitel buiten de EER of Zwitserland heeft 

behaald, in een zogenaamd ‘derde land’. Ook diploma’s uit zulke ‘derde landen’ kunnen aanzienlijke 

verschillen vertonen met de Nederlandse opleiding. Een inhoudelijke beoordeling moet dan bepalen in 

hoeverre de bekwaamheid van de aanvrager  gelijk is aan de bekwaamheid na voltooiing van de 

desbetreffende specialistenopleiding in Nederland.  
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De RTS erkent een Nederlands diploma door de afgifte van een opleidingstitel. Met deze opleidingstitel 

kan een tandheelkundige de RTS verzoeken om inschrijving in het DMO-specialistenregister. Deze  komt 

in beginsel direct voor inschrijving in aanmerking. Bij tandartsen met een niet-Nederlandse opleidingstitel, 

zal de RTS eerst diens beroepskwalificatie moeten erkennen, alvorens deze tandarts voor registratie in het 

specialistenregister in aanmerking komt. Bij die registratie toetst de RTS aan enkele aanvullende 

voorwaarden. Deze worden hierna in de artikelsgewijze toelichting kort uitgelegd.  

 

Artikelsgewijze toelichting 
 

Hoofdstuk A Algemene bepalingen 

 

A.1. Begripsomschrijvingen 

Om te voldoen aan de Europese verplichtingen is het begrip tandarts ingevoegd en uitgebreid naar de 

tandartsen die een aanvraag tot erkenning doen op grond van artikel D.3 en D.4. Hierdoor kan tegelijkertijd 

een aanvraag tot erkenning als tandarts (artikel 3 Wet BIG) en als orthodontist (artikel 14 Wet BIG) worden 

gedaan. In het kader van het gelijkheidsbeginsel is deze mogelijkheid ook opengesteld voor de tandarts die 

een aanvraag tot erkenning doet op grond van artikel D.5.. 

 

Hoofdstuk D De erkenning van beroepskwalificatie, registratie en herregistratie 

 

Titel I  Inschrijving 
 

Artikel D.1. Inschrijving 

In dit artikel zijn de vier categorieën van personen genoemd die voor een inschrijving in het 

specialistenregister voor orthodontisten in aanmerking komen. De indeling in categorieën sluit aan bij de 

((inter)nationale) achtergrond van de door de tandarts gevolgde opleiding. Voor inschrijving is vereist dat 

een opleidingstitel is afgegeven en dat aan de aanvullende registratie-eisen is voldaan. Dit is in de artikelen 

D.2. en verder per categorie personen uitgewerkt.   

 

Titel II  Erkenning beroepskwalificatie en registratie 

 

Paragraaf II-A Aanvraag erkenning beroepskwalificatie en registratie 

 

Artikel D.2. Registratie als specialist (Nederlands diploma) 

Een Nederlandse opleidingstitel leidt tot automatische inschrijving in het specialistenregister. Daarvoor 

moet de  afgestudeerde specialist wel een aanvraag  indienen bij de RTS. 

De tijd tussen de afgifte van het diploma en de aanvraag tot registratie bij de RTS bepaalt echter wel de 

duur van de registratie.  

Tweede lid: een aanvraag binnen drie maanden na het afgeven van de opleidingstitel leidt tot een registratie 

voor de duur van vijf jaar. 

Derde lid: een aanvraag na drie maanden maar binnen vijf jaar na het afgeven van de opleidingstitel leidt 

tot een registratie van minder dan vijf jaar. De ingangsdatum van de specialistenregistratie wordt afgestemd 

op de ingangsdatum van de BIG-registratie.  

Vierde lid: een aanvraag langer dan vijf jaar na afgifte van de opleidingstitel leidt tot een registratie van vijf 

jaar. Anders dan bij het tweede en derde lid, moet de tandarts dan wel zijn specialistische vaardigheden 

hebben bijgehouden. Hiermee wordt aangesloten bij het huidige herregistratiesysteem en het Besluit 

periodieke registratie Wet BIG waarmee de herregistratie voor de tandartsen is ingevoerd. In de nota van 

toelichting bij deze wet staat dat na vijf jaar gesteld kan worden dat de kennis en kunde van een 

beroepsbeoefenaar, die zijn beroep niet meer (voldoende) uitoefent en zich ook niet schoolt, dusdanig is 

achteruitgegaan dat het uit het oogpunt van volksgezondheid niet meer verantwoord is deze 

beroepsbeoefenaar de zorg voor patiënten toe te vertrouwen.
1
 Indien de tandarts zich meldt meer dan vijf 

jaar na het afronden van de opleiding tot orthodontist dient hij dan ook aan te tonen dat hij de kennis en 

kunde van zijn beroep heeft bijgehouden. Ook hier stemt de RTS de ingangsdatum af op de ingangsdatum 

van de BIG-registratie. Voor het bepalen van deze ingangsdatum  stelt de RTS een uitvoeringsregel op.  

 

D.3. Erkenning beroepskwalificatie op basis van de Richtlijn 2005/36/EG (automatische erkenning) 

Een tandarts met een opleiding uit de EER of Zwitserland wendt zich voor de erkenning van zijn 

beroepskwalificatie tot de RTS.  

 
1
 
Besluit van 24 november 2008, houdende periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ingeschrevenen
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De tandarts dient daartoe in ieder geval bewijs aan te leveren dat hij de desbetreffende buitenlandse 

opleiding heef voltooid. De RTS gaat op basis daarvan in beginsel direct tot erkenning over, tenzij het 

aanleiding ziet om extra stukken op te vragen. 

   

D.4. Erkenning beroepskwalificatie op basis van Richtlijn 2005/36/EG (algemeen stelsel) 

Voor de tandarts die weliswaar in de EER of Zwitserland is opgeleid, maar waarbij de opleiding niet op de 

bijlage V.3., punt 5.3.4. van Richtlijn 2005/36/EG staat, geldt  dat de aanvrager de RTS naast zijn diploma 

ook bewijzen van  relevante beroepservaring of cursussen moet toesturen. Vervolgens toetst de DMO-

adviescommissie in hoeverre de tandarts over aan de Nederlandse opleiding gelijkwaardige vaardigheden 

beschikt. Deze toets heeft het karakter van een eindevaluatie van een Nederlandse aios. In plaats van de 

toets kan de tandarts ook kiezen voor een beoordelingsstage; de beoordeling wordt dan gedaan door de 

opleider. 

D.4a. Gedeeltelijke toelating  

Met het inwerkingtreden van de meest recente wijziging van de Richtlijn (Richtlijn 2013/55/EU Herziening 

richtlijn erkenning beroepskwalificaties) is de mogelijkheid van gedeeltelijke toelating vastgelegd. Deze 

mogelijkheid is uit de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie ontstaan.  

 

In sommige gevallen mag een tandarts het specialisme waartoe hij in zijn lidstaat van oorsprong of 

herkomst gekwalificeerd is niet uitoefenen, omdat het specialisme in Nederland meer beroepsactiviteiten 

omvat dan enkel het specialisme waartoe de tandarts in zijn lidstaat van oorsprong gekwalificeerd is. Als de 

verschillen tussen de activiteitengebieden zo groot zijn dat de tandarts eigenlijk een volledig onderwijs- en 

opleidingsprogramma zou moeten volgen om de tekortkomingen te compenseren, kan de tandarts in 

aanmerking komen voor gedeeltelijke toelating als aan de vereisten van de Richtlijn is voldaan. De RTS 

beoordeelt ambtshalve of de tandarts in aanmerking komt voor gedeeltelijke toegang.  

Gedeeltelijke  toegang kan geweigerd worden om dwingende redenen van algemeen belang. 

Gedeeltelijke toegang geldt niet voor specialisten die op basis van de Richtlijn volledige toegang krijgen tot 

hun specialisme op basis van automatische erkenning.  

 

Wanneer gedeeltelijke toegang is verleend aan de tandarts, moet deze de beroepstitel uit de lidstaat van 

oorsprong voeren. Daarnaast moet hij aan de patiënten duidelijk kenbaar maken welke werkzaamheden hij 

mag uitoefenen.  

D.5. Erkenning beroepskwalificatie anders dan op basis van Richtlijn 2005/36/EG (derde landdiploma) 

De vereisten voor een erkenning die op basis van dit artikel worden gesteld zijn hetzelfde als die van een 

tandarts met een niet-geharmoniseerde opleiding (artikel D.4.). 

 

D.6. Registratie na erkenning beroepskwalificatie  

De  tandarts met een erkende beroepskwalificatie genoemd in D.3., D.4. of D.5. kan zich vervolgens laten 

registreren in het specialistenregister. Voor zijn registratie gelden evenwel aanvullende voorwaarden:  

- De aanvrager moet de afgegeven erkenning van de beroepskwalificatie overleggen.  

- De aanvrager moet ten tijde van zijn registratieaanvraag zijn ingeschreven in het BIG-register.  

- De aanvrager moet bewijzen dat hij in het land van herkomst gerechtigd is tot beroepsuitoefening. 

- De Nederlandse taalbeheersing van de aanvrager  is voldoende om met Nederlandse patiënten en 

collega’s te communiceren.   

Het belang van de taalbeheersing wordt in Richtlijn 2013/55/EU onderstreept, door de rol van de bevoegde 

autoriteiten bij een taalcontrole  nader toe te lichten. De taaltoets moet met name in het licht van de 

bescherming van de patiëntveiligheid worden gezien. 

Tweede lid: bij een aanvraag langer dan vijf jaren na de afgifte van het bewijs van het voltooid hebben van 

de opleiding tot specialist Dento-Maxillaire Orthopaedie, door de bevoegde autoriteiten van het land van 

oorsprong of herkomst, moet de aanvrager zijn specialistische vaardigheden voldoende hebben 

bijgehouden. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij artikel D.2.  

Derde lid: De periode van registratie is vijf jaar. 
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II Het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie wordt als volgt gewijzigd: 
 

A. In de inhoudsopgave wordt “Hoofdstuk D De registratie en herregistratie” vervangen door 

“Hoofdstuk D De erkenning van beroepskwalificatie, registratie en herregistratie” 

 

B. In de inhoudsopgave worden onder Hoofdstuk D “Titel II Registratie” en “paragraaf II-A 

Aanvraag registratie” vervangen door “Titel II Erkenning beroepskwalificatie en registratie” 

respectievelijk “paragraaf  II-A Aanvraag erkenning beroepskwalificatie en registratie” 

 

C.  Aan artikel A.1. wordt een begrip toegevoegd, dit komt te luiden: 

 tandarts   Degene die is ingeschreven in het register van tandartsen als bedoeld in artikel  

    3 van de Wet BIG alsmede degene die in het kader van een erkenning op  

    grond van artikel D.3., D.4. of D.5. een aanvraag tot erkenning van een  

    beroepskwalificatie in het specialisme Mondziekten, Kaak- en  

    Aangezichtschirurgie doet. 

 

D. Aan het opschrift van artikel B.17. wordt toegevoegd “en afgifte opleidingstitel” 

 

E. Aan artikel B.17. wordt een zevende lid toegevoegd, luidende: 

7.  De RTS verstrekt de aios met een schriftelijke verklaring als bedoeld in het derde lid een 

opleidingstitel voor het specialisme Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. 

 

F. In artikel B.20., derde lid, vervalt “of de registratiecommissie van de Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst erkende opleidingsinstelling.” 

 

G. Hoofdstuk D, Titel I en Titel II, paragraaf II-A komen te luiden: 

 

Titel I   Inschrijving 

 

D.1.  Inschrijving 

Voor inschrijving in het specialistenregister Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie komt in 

aanmerking: 

a. Een tandarts die tevens arts is met een opleidingstitel als bedoeld in artikel B.17, zevende lid, en die 

voldoet aan de registratie-eisen genoemd in artikel D.2.; 

b. Een tandarts, onderdaan van één der landen behorende tot de EER of Zwitserland, die in het bezit is 

van een in artikel A.4. en in bijlage V.3., punt 5.3.4. van Richtlijn 2005/36/EG genoemde 

opleidingstitel en die voldoet aan de registratie-eisen genoemd in artikel D.6.; 

c. Een tandarts, onderdaan van een der landen behorende tot de EER of Zwitserland, die in het bezit is 

van een andere opleidingstitel dan genoemd in artikel A.4., en die op grond van Richtlijn 2005/36/EG 

voldoet aan de eisen voor erkenning zoals genoemd in artikel D.4 en die voldoet aan de registratie-

eisen genoemd in artikel D.6.; 

d. Een tandarts die in het bezit is van een bewijs van het voltooid hebben van een buiten Nederland 

gevolgde opleiding op wie Richtlijn 2005/36/EG niet van toepassing is en die voldoet aan de eisen 

voor erkenning zoals neergelegd in artikel D.5. en die voldoet aan de registratie-eisen genoemd in 

artikel D.6.. 

 

Titel II  Erkenning beroepskwalificatie en registratie 

 

Paragraaf II-A  Aanvraag erkenning beroepskwalificatie en registratie 

 

 

D.2. Registratie als specialist (Nederlands diploma) 

1. De tandarts die tevens arts is en die een opleidingstitel heeft als bedoeld in artikel D.1., onder 

a, dient  bij de RTS een aanvraag in tot registratie in het specialistenregister Mondziekten, 

Kaak- en Aangezichtschirurgie. 

2. Indien de aanvraag bedoeld in het eerste lid, binnen drie maanden na afgifte van de 

opleidingstitel bij de RTS wordt ingediend en de RTS oordeelt dat de aanvraag voor het 

overige aan de vereisten voor registratie voldoet, vindt registratie plaats voor de duur van vijf 

jaar. De ingangsdatum van de registratie wordt gesteld op de dag na afgifte van de 

opleidingstitel. 
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3. Indien de aanvraag bedoeld in het eerste lid, meer dan drie maanden maar binnen vijf jaar na 

afgifte van de opleidingstitel bij de RTS wordt ingediend, en de RTS oordeelt dat de aanvraag 

voor het overige aan de vereisten voor registratie voldoet, dan vindt registratie voor beperkte 

duur plaats.  De RTS bepaalt de ingangsdatum van de registratie op basis van de datum waarop 

de aanvraag tot registratie is gedaan en de datum van inschrijving in het register, bedoeld in 

artikel 3. van de Wet BIG. 

4. Indien de aanvraag bedoeld in het eerste lid, meer dan vijf jaar na  afgifte van de 

opleidingstitel bij de RTS wordt ingediend, en de RTS oordeelt dat de aanvraag voor het 

overige aan de vereisten voor registratie voldoet, dan vindt registratie voor vijf jaar plaats, 

mits de betrokken tandarts voldoet aan de eisen van de artikelen D.20, en D.21., met dien 

verstande dat de deskundigheidsbevordering genoemd in artikel D.21. niet geaccrediteerd 

hoeft te zijn.  De RTS bepaalt de ingangsdatum van de registratie op basis van de datum 

waarop de aanvraag tot registratie is gedaan en de datum van inschrijving in het register, 

bedoeld in artikel 3. van de Wet BIG. 

5. De registratie, bedoeld in het tweede of derde lid, eindigt vijf jaar na afgifte van de 

opleidingstitel. 

 

D.3. Erkenning beroepskwalificatie op basis van Richtlijn 2005/36/EG (automatische erkenning)  

1.  Indien een tandarts, als bedoeld in artikel D.1. onder b., een erkenning van 

beroepskwalificatie in het specialisme Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie wenst te 

ontvangen, meldt hij zich schriftelijk bij de RTS. De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld 

van een bewijs van het voltooid hebben van de opleiding tot Kaakchirurg, afgegeven door de 

bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong of herkomst. 

 2.  De RTS verstrekt de erkenning, bedoeld in het eerste lid, na ontvangst van de daar genoemde 

stukken. 

 

D.4.  Erkenning beroepskwalificatie op basis van Richtlijn 2005/36/EG (algemeen stelsel) 

1. Indien een tandarts als bedoeld in artikel D.1., eerste lid, onder c. een erkenning van 

beroepskwalificatie in het specialisme Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie wenst te 

ontvangen, meldt hij zich schriftelijk bij de RTS. De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld 

van: 

a. een bewijs van het hebben gevolgd en voltooid van een opleiding tot specialist 

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie als bedoeld in artikel A.4., afgegeven door 

de bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong of herkomst; 

b. documenten waaruit blijkt over welke beroepservaring hij beschikt alsmede welke 

aanvullende relevante opleiding en bij- en nascholing hij gevolgd heeft. De tandarts 

verschaft de RTS de gegevens en bescheiden die de RTS voor de beoordeling van de 

aanvraag nodig acht en waarover de tandarts redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.  

2. Na ontvangst van de aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, beoordeelt de RTS de 

gelijkwaardigheid van de door de tandarts gevolgde en voltooide opleiding, zijn werkervaring 

alsmede zijn aanvullende relevante opleidingen en bij- en nascholing  aan de Nederlandse 

opleiding in het specialisme Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. De RTS voert de 

beoordeling uit volgens het derde tot en met zevende lid.  

3. Indien een tandarts als bedoeld in artikel D.1., eerste lid, onder c. reeds erkend is in een andere 

lidstaat van de Europese Unie, c.q. de Europese Economische Ruimte, of de Zwitserse 

Bondsstaat, zal de RTS nochtans zelf de voor die erkenning overgelegde diploma’s, 

certificaten en andere titels onderzoeken ter controle of erkenning of registratie terecht  heeft 

plaatsgevonden op grond van de Richtlijn 2005/36/EG, en daarbij tevens de beroepservaring 

in acht nemen, indien die tenminste drie jaar bedraagt op het grondgebied van de lidstaat die 

het buitenlands specialistendiploma eerder heeft erkend, en deze lidstaat die beroepservaring 

bevestigt. 

4. Indien de RTS van oordeel is dat de door de tandarts voltooide opleiding gelijkwaardig is aan 

de Nederlandse opleiding in het specialisme Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, en 

de aanvraag overigens voldoet aan de in het eerste lid gestelde eisen, erkent de RTS de 

beroepskwalificatie van de tandarts in het specialisme Mondziekten, Kaak- en 

Aangezichtschirurgie. 

5. Indien naar het oordeel van de RTS sprake is van een nagenoeg gelijkwaardige opleiding, 

wijst zij het verzoek tot erkenning af en bepaalt zij dat een beoordelingsstage, bedoeld in 

paragraaf II-B, dient te worden gevolgd. 
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6. Ingeval van een beoordelingsstage als bedoeld in het vierde lid verklaart de opleider na 

afronding van de beoordelingsstage schriftelijk of de tandarts in staat is het specialisme 

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie in Nederland zelfstandig en naar behoren uit te 

oefenen als bedoeld in D.13., derde lid of D.16., vierde lid. 

7. Indien de RTS van oordeel is dat de door de tandarts voltooide opleiding niet gelijkwaardig is 

aan de Nederlandse opleiding in het betreffende specialisme, wijst de RTS het verzoek tot 

erkenning af en beoordeelt de RTS of de tandarts in aanmerking komt voor het volgen van een 

individueel scholingsprogramma. Daarbij gelden de eisen als gesteld in paragraaf II-C.. 

8. Indien de beoordelingsstage of het individueel scholingsprogramma met een voldoende 

resultaat is afgerond, en de aanvraag overigens voldoet aan de in het eerste lid gestelde eisen, 

erkent de RTS de beroepskwalificatie van de tandarts in het specialisme Mondziekten, Kaak- 

en Aangezichtschirurgie. 

 

D.4a.  Gedeeltelijke toegang 

1. De RTS beoordeelt ambtshalve of de tandarts in aanmerking komt voor gedeeltelijke toegang 

conform artikel 12 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties.  

2. De tandarts aan wie gedeeltelijke toegang is verleend, oefent de beroepswerkzaamheden uit onder 

de beroepstitel van zijn betrokken staat van oorsprong of herkomst. 

 

 

D.5.  Erkenning beroepskwalificatie anders dan op basis van Richtlijn 2005/36/EG (derde 

landdiploma) 

1. Indien een tandarts, als bedoeld in artikel D.1., onder d., een erkenning van 

beroepskwalificatie in het specialisme Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie wenst te 

ontvangen, meldt hij zich schriftelijk bij de RTS. De aanvraag gaat vergezeld van:  

a. een bewijs van het hebben gevolgd en voltooid van een opleiding in het specialisme 

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie,  afgegeven door de bevoegde 

autoriteiten van het land van oorsprong of herkomst; 

b. documenten waaruit blijkt over welke beroepservaring hij beschikt alsmede welke 

aanvullende opleiding en relevante bij- en nascholing hij gevolgd heeft. De tandarts 

verschaft de RTS de gegevens en bescheiden die de RTS voor de beoordeling van de 

aanvraag nodig acht en waarover de tandarts redelijkerwijs de beschikking kan 

krijgen. 

2. Na ontvangst van de aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, beoordeelt de RTS de 

gelijkwaardigheid van de door de tandarts gevolgde en voltooide opleiding, zijn werkervaring 

alsmede zijn aanvullende relevante opleidingen en bij- en nascholing aan die van de 

Nederlandse opleiding in het specialisme Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. De 

RTS voert de beoordeling uit volgens het derde tot en met het zevende lid.  

3. Indien de RTS van oordeel is dat de door de tandarts voltooide opleiding gelijkwaardig is aan 

de Nederlandse opleiding in het betreffende specialisme, en de aanvraag overigens voldoet aan 

de in het eerste lid gestelde eisen, erkent de RTS de beroepskwalificatie van de tandarts in het 

specialisme Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.  

4. Indien naar het oordeel van de RTS sprake is van een nagenoeg gelijkwaardige opleiding, 

wijst zij het verzoek tot erkenning af en beoordeelt zij of de tandarts in aanmerking komt voor 

een beoordelingsstage, bedoeld in paragraaf II-B.. 

5. Ingeval van een beoordelingsstage als bedoeld in het vierde lid verklaart de opleider na 

afronding van de beoordelingsstage schriftelijk of de tandarts in staat is het specialisme 

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie in Nederland zelfstandig en naar behoren uit te 

oefenen als bedoeld in D.13., derde lid of D.16., vierde lid. 

6. Indien de RTS van oordeel is dat de door de tandarts voltooide opleiding niet gelijkwaardig is 

aan de Nederlandse opleiding in het betreffende specialisme, wijst de RTS het verzoek tot 

erkenning af en beoordeelt zij of de tandarts in aanmerking komt voor het volgen van een 

individueel scholingsprogramma. Daarbij gelden de eisen als gesteld in paragraaf II -C.. 

7. Indien de beoordelingsstage of het individueel scholingsprogramma met een voldoende 

resultaat is afgerond, en de aanvraag overigens voldoet aan de in het eerste lid gestelde eisen, 

erkent de RTS de beroepskwalificatie van de tandarts in het specialisme Mondziekten, Kaak- 

en Aangezichtschirurgie. 
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D.6.  Registratie na erkenning beroepskwalificatie 

1. Indien een tandarts met een erkende beroepskwalificatie, als bedoeld in artikel D.3., tweede 

lid, D.4., vierde of achtste lid of D.5., derde of zevende lid, in het specialistenregister 

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie wenst te worden ingeschreven, meldt hij zich 

schriftelijk bij de RTS. De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van: 

a. een bewijs van zijn erkenning als bedoeld in artikel D.3., tweede lid, D.4., vierde of 

achtste lid of D.5., vierde of zevende lid; 

b. een bewijs dat hij als tandarts is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3. van 

de Wet BIG;    

c. een recent bewijs dat hij gerechtigd is tot de beroepsuitoefening in het desbetreffende 

specialisme in het land van herkomst; 

d. een bewijs dat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst. 

2.  Indien de aanvraag bedoeld in het eerste lid, meer dan vijf jaar na afgifte van het bewijs van 

het voltooid hebben van de opleiding tot Kaakchirurg, door de bevoegde autoriteiten van het 

land van oorsprong of herkomst, bij de RTS wordt ingediend, en de RTS oordeelt dat de 

aanvraag voor het overige aan de vereisten voor registratie voldoet, dan vindt registratie 

slechts plaats, indien de betrokken tandarts voldoet aan de eisen van de artikelen D.20, eerste 

lid en D.21., met dien verstande dat de deskundigheidsbevordering als bedoeld in artikel D.21. 

niet geaccrediteerd hoeft te zijn. 

3. De RTS schrijft de tandarts, bedoeld in het eerste en tweede lid, na ontvangst van de daar 

genoemde stukken en met inachtneming van het bepaalde in de Regeling, in voor een periode 

van vijf jaar, welke registratieperiode ingaat op de datum waarop het verzoek tot registratie 

compleet is. 

 

D.7.  Registratie korter dan 5 jaar 

De RTS kan met inachtneming van het daartoe bepaalde in de Regeling, besluiten tot inschrijving van 

een tandarts in het specialistenregister Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie voor een periode 

korter dan vijf jaar.

 

H. Artikel D.8., eerste lid, komt te luiden: 

1.  Voor het volgen van een beoordelingsstage komt in aanmerking een tandarts als bedoeld in artikel 

D.4., vijfde lid of artikel D.5., vierde lid, die een opleider bereid heeft gevonden hem te begeleiden 

in een opleidingsinstelling.  

 

I.  Aan artikel D.8. wordt een derde lid toegevoegd dat komt te luiden: 

3. De tandarts begint eerst met een beoordelingsstage als deze beschikt over een registratie in de zin van 

artikel 3 van de Wet BIG.  

  

J. In artikel D.14., eerste lid, wordt “artikel D.4., zevende lid” vervangen door “artikel D.4., zesde 

lid”. 

 

K.  Aan artikel D.14. wordt een zesde lid toegevoegd dat komt te luiden: 

6. De tandarts begint eerst met een individueel scholingsprogramma als deze beschikt over een registratie 

in de zin van artikel 3 van de Wet BIG. 

 

L.  Er wordt een artikel ingevoegd, dat komt te luiden: 

D.16.a. Tussentijdse beëindiging individueel scholingsprogramma 

Om zwaarwegende redenen kan de RTS op aangeven van de opleider besluiten  het individueel 

scholingsprogramma tussentijds te beëindigen. Van zwaarwegende redenen is in ieder geval sprake 

indien het gelet op de risico's voor de volksgezondheid niet verantwoord is het individueel 

scholingsprogramma voort te zetten. 

 

 

M. In artikel D.16. vierde lid vervalt “dat dient ten behoeve van de registratie.” 

 

N.  In artikel E.3., tweede, derde en vierde lid wordt “NMT” vervangen door “KNMT”. 

 

O. In artikel E.3. vierde lid wordt “www.nmt.nl’ vervangen door “‘www.knmt.nl”. 
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P. Aan het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie wordt een toelichting gehecht, die 

komt te luiden: 

 

TOELICHTING  

Algemeen 

In dit besluit worden regels gesteld omtrent de opleiding Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 

(hierna: MKA) en de erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen  alsmede omtrent de (her)registratie 

van kaakchirurgen in het MKA-specialistenregister. In deze toelichting  wordt met name ingegaan op de 

registratie van buitenslands gediplomeerden als omschreven in Hoofdstuk D.  

 

De Europese richtlijn betreffende de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties door EU-landen uit 

oktober 2005 (Richtlijn 2005/36/EG, hierna: de Richtlijn) stelt criteria voor toegang van EU-onderdanen tot 

een bepaald beroep. EU-onderdanen die in de ene lidstaat gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen, 

worden in beginsel ook geschikt geacht om dit beroep in een andere lidstaat uit te oefenen. Achtergrond 

hiervan is de doelstelling van de EU om een vrij verkeer van personen en diensten mogelijk te maken. 

Beperkingen in de toetreding tot een gereglementeerd beroep zorgen voor een belemmering van die vrije 

markt en worden daarom zoveel mogelijk afgeschaft. De Richtlijn is in de nationale wetgeving van 

Nederland vertaald in de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties.  

 

De Minister van VWS heeft op 5 september 2012 bepaald dat de in Nederland bestaande vervlechting van 

erkenning van een buitenlandse beroepskwalificatie (lees: buitenlands diploma) en de registratie in een 

specialistenregister ongedaan moet worden gemaakt. Daarom verlopen de erkenning en de registratie thans 

volgens gescheiden procedures, waardoor een erkenning van een buitenlandse beroepskwalificatie niet 

langer automatisch ook tot registratie in het specialistenregister leidt. Zowel de erkenning van de 

beroepskwalificatie als de registratie is nodig om in Nederland het specialistenberoep te kunnen uitoefenen.  

Het systeem van erkenning van buitenlandse diploma’s is kort weergegeven als volgt.  

 

In de EER of Zwitserland gekwalificeerde tandheelkundig specialisten komen in principe in aanmerking 

voor inschrijving in het desbetreffende Nederlands specialistenregister. De bevoegde autoriteit van de 

ontvangende lidstaat (in Nederland de RTS) mag in dat kader de opleiding die een aanvrager in een andere 

lidstaat met goed gevolg heeft afgerond niet beoordelen op gelijkwaardigheid met de Nederlandse 

specialistenopleiding. Deze zogenoemde automatische erkenning vloeit voort uit de door het Europees 

parlement en de Raad geharmoniseerde minimumopleidingseisen voor een beperkt aantal 

beroepsopleidingen, zoals  de opleiding tot tandheelkundig specialist.  

 

Voor de erkenning van andere buitenlandse opleidingen bestaat het algemene stelsel. Volgens dit stelsel 

hoeft de ontvangende staat een buitenlandse beroepsopleiding waarvoor geen specifieke erkenningsregels 

bestaan niet automatisch te erkennen. Die buitenlandse opleiding mag dan inhoudelijk worden beoordeeld. 

Dit is in twee situaties mogelijk. Ten eerste indien de behaalde opleidingstitel van de EU-onderdaan niet in 

Bijlage V.3., punt 5.3.4. van de Richtlijn staat, maar indien er op grond van de Richtlijn wel een recht op 

inschrijving bestaat. Die opleiding is dan niet geharmoniseerd en kan dus aanzienlijk verschillen met de 

Nederlandse tandheelkundige specialistenopleiding. Het gaat hier bijvoorbeeld om een Spaanse opleiding 

tot kaakchirurg.  Ten tweede indien een aanvrager zijn opleidingstitel buiten de EER of Zwitserland heeft 

behaald, in een zogenaamd ‘derde land’. Ook diploma’s uit zulke ‘derde landen’ kunnen aanzienlijke 

verschillen vertonen met de Nederlandse opleiding. Een inhoudelijke beoordeling moet dan bepalen in 

hoeverre de bekwaamheid van de aanvrager  gelijk is aan de bekwaamheid na voltooiing van de 

desbetreffende specialistenopleiding in Nederland.  

 

De RTS erkent een Nederlands diploma door de afgifte van een opleidingstitel. Met deze opleidingstitel 

kan een tandheelkundige de RTS verzoeken om inschrijving in het MKA-specialistenregister. Deze  komt 

in beginsel direct voor inschrijving in aanmerking. Bij tandartsen met een niet-Nederlandse opleidingstitel, 

zal de RTS eerst diens beroepskwalificatie moeten erkennen, alvorens deze tandarts voor registratie in het 

specialistenregister in aanmerking komt. Bij die registratie toetst de RTS toetst aan enkele aanvullende 

voorwaarden. Deze worden hierna in de artikelsgewijze toelichting kort uitgelegd.  

 

Artikelsgewijze toelichting 

 

Hoofdstuk A Algemene bepalingen 
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A.1. Begripsomschrijvingen 

Om te voldoen aan de Europese verplichtingen is het begrip tandarts ingevoegd en uitgebreid naar de 

tandartsen die een aanvraag tot erkenning doen op grond van artikel D.3 en D.4. Hierdoor kan tegelijkertijd 

een aanvraag tot erkenning als tandarts en als kaakchirurg worden gedaan. In het kader van het 

gelijkheidsbeginsel is deze mogelijkheid ook opengesteld voor de tandarts die een aanvraag tot erkenning 

doet op grond van artikel D.5.. 

 

Hoofdstuk D De erkenning van beroepskwalificatie, registratie en herregistratie 

 

Titel I  Inschrijving 

 

Artikel D.1. Inschrijving 

In dit artikel zijn de vier categorieën van personen genoemd die voor een inschrijving in het 

specialistenregister voor kaakchirurgen in aanmerking komen. De indeling in categorieën sluit aan bij de 

((inter)nationale) achtergrond van de door de tandarts gevolgde opleiding. Voor inschrijving is vereist dat 

een opleidingstitel is afgegeven en dat aan de aanvullende registratie-eisen is voldaan. Dit is in de artikelen 

D.2. en verder per categorie personen uitgewerkt.   

 

Titel II  Erkenning beroepskwalificatie en registratie 

 

Paragraaf II-A Aanvraag erkenning beroepskwalificatie en registratie 

 

Artikel D.2. Registratie als specialist (Nederlands diploma) 

Een Nederlandse opleidingstitel leidt tot automatische inschrijving in het specialistenregister. Daarvoor 

moet de  afgestudeerde specialist wel een aanvraag  indienen bij de RTS. 

De tijd tussen de afgifte van het diploma en de aanvraag tot registratie bij de RTS bepaalt echter wel de 

duur van de registratie.  

Tweede lid: een aanvraag binnen drie maanden na het afgeven van de opleidingstitel leidt tot een registratie 

voor de duur van vijf jaar. 

Derde lid: een aanvraag na drie maanden maar binnen vijf jaar na het afgeven van de opleidingstitel leidt 

tot een registratie van minder dan vijf jaar. De ingangsdatum van de specialistenregistratie wordt afgestemd 

op de ingangsdatum van de BIG-registratie.  

Vierde lid: een aanvraag langer dan vijf jaar na afgifte van de opleidingstitel leidt tot een registratie van vijf 

jaar. Anders dan bij het tweede en derde lid, moet de tandarts dan wel zijn specialistische vaardigheden 

hebben bijgehouden. Hiermee wordt aangesloten bij het huidige herregistratiesysteem en het Besluit 

periodieke registratie Wet BIG waarmee de herregistratie voor de tandartsen is ingevoerd. In de nota van 

toelichting bij deze wet staat dat na vijf jaar gesteld kan worden dat de kennis en kunde van een 

beroepsbeoefenaar, die zijn beroep niet meer (voldoende) uitoefent en zich ook niet schoolt, dusdanig is 

achteruitgegaan dat het uit het oogpunt van volksgezondheid niet meer verantwoord is deze 

beroepsbeoefenaar de zorg voor patiënten toe te vertrouwen.
2
 Indien de tandarts zich meldt meer dan vijf 

jaar na het afronden van de opleiding tot kaakchirurg dient hij dan ook aan te tonen dat hij de kennis en 

kunde van zijn beroep heeft bijgehouden. 

Ook hier stemt de RTS de ingangsdatum af op de ingangsdatum van de BIG-registratie. Voor het bepalen 

van deze ingangsdatum  stelt de RTS een uitvoeringsregel op.  

 

 

D.3. Erkenning beroepskwalificatie op basis van de Richtlijn 2005/36/EG (automatische erkenning) 

Een tandarts met een opleiding uit de EER of Zwitserland wendt zich voor de erkenning van zijn 

beroepskwalificatie tot de RTS.  

De tandarts dient daartoe in ieder geval bewijs aan te leveren dat hij de desbetreffende buitenlandse 

opleiding heef voltooid. De RTS gaat op basis daarvan in beginsel direct tot erkenning over, tenzij het 

aanleiding ziet om extra stukken op te vragen. 

 

D.4. Erkenning beroepskwalificatie op basis van Richtlijn 2005/36/EG (algemeen stelsel) 

Voor de tandarts die weliswaar in de EER of Zwitserland is opgeleid, maar waarbij de opleiding niet op de 

bijlage V.3., punt 5.3.4. van Richtlijn 2005/36/EG staat, geldt  dat de aanvrager de RTS naast zijn diploma 

ook bewijzen van  relevante beroepservaring of cursussen moet toesturen. Vervolgens toetst de RTS in 

 
2
 
Besluit van 24 november 2008, houdende periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ingeschrevenen
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hoeverre de tandarts over aan de Nederlandse opleiding gelijkwaardige vaardigheden beschikt.  Indien de 

RTS van oordeel is dat geen sprake is van een gelijkwaardige opleiding, dan kan ze van de aanvrager 

verlangen dat een beoordelingsstage of een scholingsprogramma wordt gevolgd. 

D.4a. Gedeeltelijke toelating  

Met het inwerkingtreden van de meest recente wijziging van de Richtlijn (Richtlijn 2013/55/EU Herziening 

richtlijn erkenning beroepskwalificaties) is de mogelijkheid van gedeeltelijke toelating vastgelegd. Deze 

mogelijkheid is uit de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie ontstaan.  

 

In sommige gevallen mag een tandarts het specialisme waartoe hij in zijn lidstaat van oorsprong of 

herkomst gekwalificeerd is niet uitoefenen, omdat het specialisme in Nederland meer beroepsactiviteiten 

omvat dan enkel het specialisme waartoe de tandarts in zijn lidstaat van oorsprong gekwalificeerd is. Als de 

verschillen tussen de activiteitengebieden zo groot zijn dat de tandarts eigenlijk een volledig onderwijs- en 

opleidingsprogramma zou moeten volgen om de tekortkomingen te compenseren, kan de tandarts in 

aanmerking komen voor gedeeltelijke toelating als aan de vereisten van de Richtlijn is voldaan. De RTS 

beoordeelt ambtshalve of de tandarts in aanmerking komt voor gedeeltelijke toegang.  

Gedeeltelijke  toegang kan geweigerd worden om dwingende redenen van algemeen belang. 

Gedeeltelijke toegang geldt  niet voor specialisten die op basis van de Richtlijn volledige toegang krijgen 

tot hun specialisme op basis van automatische erkenning.  

 

Plichten voor beroepsbeoefenaar na verlening gedeeltelijke toegang 

Wanneer gedeeltelijke toegang is verleend aan de tandarts, moet deze de beroepstitel uit de lidstaat van 

oorsprong voeren. Daarnaast moet hij aan de patiënten duidelijk kenbaar maken welke werkzaamheden hij 

mag uitoefenen.  

D.5. Erkenning beroepskwalificatie anders dan op basis van Richtlijn 2005/36/EG (derde landdiploma) 

De vereisten voor een erkenning die op basis van dit artikel worden gesteld zijn hetzelfde als die van een 

tandarts met een niet-geharmoniseerde opleiding (artikel D.4.). 

D.6. Registratie na erkenning beroepskwalificatie 

De  tandarts met een erkende beroepskwalificatie genoemd in D.3., D.4. of D.5.kan zich vervolgens laten 

registreren in het specialistenregister. Voor zijn registratie gelden evenwel aanvullende voorwaarden:  

- De aanvrager moet de afgegeven erkenning van de beroepskwalificatie overleggen.   

- De aanvrager moet ten tijde van zijn registratieaanvraag zijn ingeschreven in het BIG-register.  

- De aanvrager moet bewijzen dat hij in het land van herkomst gerechtigd is tot beroepsuitoefening. 

- de Nederlandse taalbeheersing van de aanvrager  is voldoende om met Nederlandse patiënten en 

collega’s te communiceren.   

Het belang van de taalbeheersing wordt in  Richtlijn 2013/55/EU onderstreept, door de rol van de bevoegde 

autoriteiten bij een taalcontrole  nader toe te lichten. De taaltoets moet met name in het licht van de 

bescherming van de patiëntveiligheid worden gezien. 

Tweede lid: bij een aanvraag langer dan vijf jaren na de afgifte van de erkenning, moet de aanvrager zijn 

specialistische vaardigheden voldoende hebben bijgehouden. Hiermee wordt aangesloten bij artikel D.2. 

Derde lid: De periode van registratie is  vijf jaar. 
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III  Overgangsregeling Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie en het Besluit Mondziekten, Kaak- 

en Aangezichtschirurgie  

Op de tandarts die voor 18 januari 2016 om erkenning van zijn beroepskwalificatie of registratie in het 

specialistenregister voor respectievelijk het specialisme Dento-Maxillaire Orthopaedie of het 

specialisme Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie verzoekt, blijft het desbetreffende Besluit 

Dento-Maxillaire Orthopaedie 2013 dan wel het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 

2013 zoals dat gold op 17 januari 2016  van toepassing. 

 

 

IV Bekendmaking 

1.   Dit besluit behoeft instemming van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

2.   In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit. Daarnaast  

wordt mededeling gedaan in het officiële orgaan van de KNMT. 

3.   De mededeling in het officiële orgaan van de KNMT genoemd  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 wordt op de website van de KNMT geplaatst (www.knmt.nl). 

 

V  Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 

waarin de vaststelling van dit besluit en het instemmingsbesluit bedoeld in artikel IV, eerste lid, 

worden geplaatst en werkt terug tot en met 18 januari 2016. 

 

 

 

 

Nieuwegein, 15 februari 2016 

 

 

 

 

prof. dr. J. de Lange,     mr. M.C.J. Rozijn, 

voorzitter CTS      secretaris CTS 
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Toelichting algemeen 

 

Het CTS past zijn regelgeving aan om uitvoering te geven aan het besluit van de Minister van VWS 

om de erkenning van beroepskwalificatie en registratie in het specialistenregister te scheiden . Dit 

besluit heeft als achtergrond de Europese Richtlijn 2005/36/EG. Daarnaast vonden er diverse 

wijzigingen van Richtlijn 2005/36/EG plaats door de inwerkingtreding van de Richtlijn 2013/55/EG. 

Deze wijzigingen zijn ook meegenomen in dit wijzigingsbesluit. Op verzoek van de NVvO vindt er 

ook een aanpassing plaats van de artikelen over het vereiste van deelname aan kwaliteitsvisitatie voor 

orthodontisten. Een orthodontist dient door middel van een certificaat van de NVvO aan te tonen dat 

met goed gevolg is deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie van de NVvO.  

Op 18 januari 2016 moeten de bepalingenmet betrekking tot de Richtlijn  in werking treden om aan de 

Richtlijn te voldoen.  Dit wijzigingsbesluittreedt daarom  op 18 januari 2016 in werking, voor 

aanvragen voor erkenning of (her)registratie die voor die datum zijn gedaan, blijft het desbetreffende 

oude besluit van kracht. 

 


