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1 Inleiding
Het jaarverslag 2020 van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) geeft
een overzicht van de activiteiten van de commissie in het afgelopen jaar en is een actualisering van de
gegevens die in de jaarverslagen vanaf 2010 zijn beschreven. Het afgelopen jaar stond grotendeels in het
teken van de effecten van de corona maatregelen en de invloed ervan op de werkwijze van de CBGV.
Voor elk van de in of op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)
gereglementeerde beroepen heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), op
voordracht van (koepels) van onderwijsinstellingen en van beroepsorganisaties, een commissie van
deskundigen benoemd. In het verslagjaar bestaat de CBGV uit 25 commissies van deskundigen met ruim
170 leden en plaatsvervangende leden. De voorzitter is boventallig en is in functie benoemd door de
Minister.
De commissies hanteren als leidraad bij het beoordelen van de dossiers van de aanvragers het
eindniveau van de Nederlandse opleiding van het betreffende beroep met het oog op de patiënt
veiligheid. De Wet BIG is daarbij het uitgangspunt. Als de aanvrager volgens het CBGV voldoet aan de
eisen kan worden overgegaan tot erkenning. In lang niet alle gevallen leidt de aanvraag tot erkenning,
maar moet de aanvrager een aanpassingsstage doen of een deel van de opleiding volgen of nog voldoen
aan de taaleisen. In enkele gevallen wijzen we de aanvraag geheel af als de verschillen niet overbrugd
kunnen worden binnen een bepaalde termijn.
Het afgelopen jaar stond in het teken van de effecten van de coronapandemie.
De commissievergaderingen hebben grotendeels online plaatsgevonden. De aanvragers zijn zoveel
mogelijk persoonlijk gebeld over het uitgebrachte advies met een toelichting door de commissieleden
of de voorzitter. De kwaliteit van de adviezen konden we daarmee garanderen. De communicatie tussen
de aanvragers en de commissieleden heeft echter niet de nuance zoals in een persoonlijk gesprek
mogelijk is. De CBGV kreeg derhalve te maken met een toename van de zienswijzen. Een nadere
toelichting van het CBGV leidde vervolgens in de meeste gevallen tot een beter begrip voor het advies.
De wachttijden voor de AKV-toetsing, de beroepsinhoudelijke toetsen, de start van de co- schappen, de
stages voor verpleegkundigen en de tandheelkundige modules namen toe. De start van de verschillende
fases in de procedure liep daarmee vertraging op.

B. (Bauke) Leijenaar MA
Voorzitter CBGV
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2 De CBGV in 2020
2.1 Kerntaak
De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (hierna: CBGV) is een onafhankelijk
permanent adviescollege. Grondslag voor het bestaan van deze commissie van deskundigen is te vinden
in artikel 41, vijfde lid, van de Wet BIG. De commissie adviseert op verzoek of uit eigen beweging de
minister voor Medische Zorg inhoudelijk ten aanzien van aanvragen of beleid inzake:
•
•
•
•
•

De verlening van de erkenning van een EU-beroepskwalificatie (binnen EER);
Een verklaring van vakbekwaamheid (buiten EER);
Herregistratie in het BIG-register (buitenlandse werkervaring);
De ontheffing op het verbod om het medisch beroep uit te oefenen op de BES-eilanden;
De uitvoering van de mantelovereenkomst met Suriname.

Daarnaast adviseert de CBGV in de vorm van een pilot tevens de minister van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid van St. Maarten over aanvragen om een ontheffing op de beperking om het
medisch beroep op St. Maarten uit te oefenen.
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2.2 Samenstelling CBGV
Leden en plaatsvervangende leden worden voor vier jaar benoemd door de minister voor Medische Zorg
op voordracht van de beroepsorganisaties en de onderwijsinstellingen. Het verschil tussen lid en
plaatsvervangend lid is van titulaire aard. De voorzitter is onafhankelijk lid van de commissie en is
eindverantwoordelijk voor de adviezen. Hij zit alle vergaderingen van de subcommissies voor en wordt
eveneens voor vier jaar in functie benoemd.
De CBGV bestaat uit 25 commissies. Voor elk van de in artikel 3 en in artikel 34 en 36a, van de Wet BIG
genoemde beroepen is een subcommissie ingesteld. In totaal gaat het om ruim 170 commissieleden die
in het desbetreffende beroep werkzaam zijn of bij een onderwijsinstelling werken. De commissieleden
ontvangen een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering. De hoogte van deze
vergoeding is wettelijk vastgesteld.
Met ingang van 1 januari 2020 is het beroep van orthopedagoog-generalist als artikel 3-beroep
opgenomen in het BIG-register. In 2020 is een aanvang gemaakt met het instellen van een
deelcommissie voor dit beroep. De voordragende instanties voor dit beroep zijn de Nederlandse
Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen en de Vereniging Landelijk Overleg Geestelijke
Gezondheidszorg Opleidingsinstellingen.

2.3 Vergaderingen en COVID-19
Wanneer er voldoende aanvragen van een bepaald beroep zijn, wordt een commissievergadering
georganiseerd. Deze commissievergadering vindt fysiek plaats in Utrecht. Indien een of enkele
aanvragen ter advisering voorliggen, dan kan de subcommissie ervoor kiezen via een schriftelijke ronde
te adviseren. In algemene zin dient te worden geconcludeerd dat de (digitale) vergaderingen en
schriftelijke rondes de afgelopen jaren zijn toegenomen. In 2020 heeft de CBGV in totaal 120
bijeenkomsten en schriftelijke rondes gehad. In tegenstelling tot 84 bijeenkomsten en schriftelijke
rondes in 2019.
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Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. De commissies
konden desondanks het advieswerk voortzetten, omdat de commissievergaderingen digitaal hebben
plaatsgevonden. Door de bereidwilligheid en flexibiliteit van de commissieleden heeft het advieswerk
weinig hinder ondervonden en is deze omschakeling niet van invloed geweest op de doorlooptijden.
Ondanks het feit dat het fysiek bijeenkomen van de commissieleden zeer wenselijk is, blijkt dat digitaal
vergaderen ook voordelen met zich meebrengt. Het ontbreken van reistijd (commissieleden wonen en
werken door heel het land), leidt in bepaalde gevallen tot meer efficiëntie.

2.4 Contact met de aanvrager
Naast het adviseren op aanvragen vindt de CBGV het ook belangrijk om in contact te staan met de
individuele aanvrager. Niet alleen om uit te leggen waarom een bepaald advies is gegeven, maar ook om
uit te leggen wat het betekent als iemand besluit het traject tot erkenning in te gaan.

2.4.1 Procedure
Bij bepaalde commissies worden aanvragers voor een verklaring van vakbekwaamheid uitgenodigd in
Utrecht voor een adviesgesprek. Het betreft hier de beroepen artsen, tandartsen, verpleegkundigen,
apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, klinisch fysici, fysiotherapeuten,
verloskundigen, physician assistants, logopedisten en mondhygiënisten.
Dit adviesgesprek vindt plaats op de dag dat de commissie de aanvraag behandeld. Nadat het advies is
gevormd wordt de aanvrager uitgenodigd en wordt mondeling medegedeeld wat het advies is.
Daarbij wordt door een Nederlandse ‘beroepsgenoot’ uitgelegd waar de eventuele verschillen zitten en
hoe de wezenlijke verschillen in opleidingen kunnen worden overbrugd. De aanvrager krijgt dan de
gelegenheid om vragen te stellen aan de commissie en zijn of haar visie te geven op het advies.
Uit ervaring blijkt dat hiermee bezwaren worden voorkomen.
Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om een aanvrager uit te nodigen voor een advies
gesprek. De procedure is vervolgens gewijzigd dat met betrekking tot elk beroep iedere aanvrager door
een commissielid werd gebeld nadat het advies was vastgesteld. Een commissielid vertelt tijdens het
telefoongesprek de inhoud van het advies. Tevens is er voor de aanvrager gelegenheid om vragen te
stellen. In het algemeen werd deze nieuwe werkwijze door zowel aanvrager als commissielid als positief
ervaren in het licht van de beperkingen van de coronamaatregelen.

2.4.2 Voorlichtingsbijeenkomsten
De CBGV organiseert met het CIBG enkele malen per jaar in Den Haag een voorlichtingsbijeenkomst
voor geïnteresseerden die een aanvraag willen indienen. Tijdens deze bijeenkomst wordt de procedure
uitgelegd en kunnen vragen worden gesteld. Tevens wordt uitleg gegeven over op welke wijze bepaalde
bescheiden aangeleverd moeten worden.
Daarnaast wordt in het kader van verwachtingsmanagement aangegeven hoe lang het traject kan duren.
Het is gebruikelijk dat Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VBGA), een netwerkorganisatie
voor onderlinge ondersteuning en informatieverstrekking, ook altijd een presentatie geeft. Door de
coronamaatregelen heeft er in 2020 geen voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden.
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Ook Babel organiseert ter voorbereiding op de AKV-toetsen voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze
voorlichtingsbijeenkomst wordt door Babel informatie gegeven over de inhoud van de toets en geeft de
CBGV informatie over de beoordelingsprocedure en de beroepsinhoudelijke toetsing. De Vereniging
Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VGBA), een netwerkorganisatie voor onderlinge ondersteuning en
informatieverstrekking, geeft ook altijd een presentatie.
Daarnaast zijn er afzonderlijke voorlichtingsbijeenkomsten voor verpleegkundigen. Naast uitleg over de
aanvraagprocedure, werd tevens uitleg gegeven over de beroepsinhoudelijke toets. Deze heeft drie keer
in 2020 digitaal plaatsgevonden.

2.5 Contact met ketenpartners

Met onze ketenpartners heeft de CBGV door het jaar regulieren overleggen, waar onder meer
ontwikkelingen en signaleringen worden besproken.Voor de Algemene Kennis- Vaardighedentoets
voor aanvragers buiten EER werkt de CBGV samen met taleninstituut Babel. Zij verzorgen tevens de
voorlichtingsbijeenkomsten voor de AKV-toets.
De beroepsinhoudelijke toetsen worden verzorgd door Maastricht University en Radbouduniversiteit
Nijmegen (artsen) en de ACTA (tandartsen). In 2021 zal de organisatie en afname van de beroeps
inhoudelijke toets voor verpleegkundigen overgenomen door het MBO-consortium. De toets sluit aan
bij de herregistratietoets voor Nederlandse verpleegkundigen en zal bestaan uit de onderdelen kennis,
vaardigheden en klinisch redeneren. Daarnaast verzorgen NUFFIC en SBB op verzoek van het CBGV de
authenticiteit en/of de waardering van de buitenlandse diploma’s
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2.6 Contact met het ministerie
De CBGV heeft nauw contact met de beleidsdirectie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt
(MEVA) van het ministerie van VWS over de voorgang van de inhoudelijke advisering en de beleids
ontwikkelingen op het gebied van de Wet BIG en de medische beroepen. Tijdens deze periodieke
overleggen adviseert de CBGV tevens de beleidsdirectie waar nodig. Daarnaast maakt de CBGV ook
individuele casussen bespreekbaar die mogelijk een afwijkende aanpak vergen. De CBGV heeft daarmee
ook een signaleringsfunctie vanuit de praktijk naar beleid.
Naast de reguliere thema’s zijn in 2020 verkennende gesprekken gestart met MEVA en de UAF over
mogelijk verbetering van proces van verklaring voor vakbekwaamheid. Statushouders ervaren het proces
om uiteindelijk in de Nederlandse Zorg te werken als lastig en langdurig. Het is de verwachting dat in
2021 verbeteringen zijn doorgevoerd op het proces en de informatievoorziening.

2.7 Contact met de pers
De voorzitter heeft dit jaar zijn medewerking verleend aan het artikel ‘Buitenlandse artsen in Nederland.
‘Ik denk dat niemand mij zal bellen’. Dit artikel is op 9 september 2020 gepubliceerd in de Groene
Amsterdammer. Mede naar aanleiding van dit artikel heeft het kamerlid Paternotte van D’66 op 12
november een motie nr. 314 ingediend, inhoudende het verzoek aan de regering, naast in gesprek te
gaan met de relevante instanties, ook te bezien of die TOEFL-certificaten kunnen meetellen in de
Engelse taaltoets van de AKV-training en een buddysysteem voor buitenlandse medisch professionals te
onderzoeken. Het CIBG, de CBGV en MEVA hebben vervolgens een aanvang gemaakt de mogelijkheden
in kaart te brengen.
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3 Organisatie
3.1 Secretariaat
De CBGV wordt ambtelijk, secretarieel en administratief ondersteund door medewerkers van de afdeling
Toelating & Toezicht van het Agentschap CIBG. Dit is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van
VWS en is gevestigd in Den Haag.
De medewerkers zijn formeel in dienst van het ministerie van VWS. Het team, onder formele
verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd Toelating & Toezicht, bestaat uit ongeveer 20 medewerkers
en bestaat uit de secretaris en een senior adviseur, zes adjunct-secretarissen, behandelaren en proces
ondersteuning. In 2020 heeft de heer mr.drs. W. Davidse zijn functie als secretaris neergelegd vanwege
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij is opgevolgd door de heer mr. R.P.N. Coenraad.

3.2 Mandaten
Alle commissies hebben de voorzitter gemandateerd een aantal formele zaken namens hen af te
handelen. De voorzitter heeft vervolgens de secretaris en in een aantal gevallen de adjunct-secretarissen
mandaat gegevens deze zaken af te handelen.
Daarnaast heeft de commissie de minister verzocht bepaalde aanvragen niet meer aan haar voor te
leggen omdat het bij de commissie bekend is dat de betreffende opleiding hetzelfde niveau heeft als de
Nederlandse. Het gaat hierbij voornamelijk om een aantal recente opleidingen ten aanzien van de
beroepen: apothekersassistent, diëtist, ergotherapeuten, fysiotherapeut, logopedist, optometrist,
podotherapeut, psychotherapeut, radiodiagnostisch laborant en verzorgende IG.

3.3 Doorlooptijden
Er bestaan wettelijke termijnen voor de netto doorlooptijden van de erkenningprocedures. Hoewel de
organisatie van het proces de primaire verantwoordelijkheid is van het CIBG, is ook de commissie
gehouden aan deze termijnen. In de praktijk is er dan ook sprake van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
De gemiddelde doorlooptijden lagen in 2020 ruim binnen de wettelijke normen. De wettelijke norm
voor aanvragen erkenning EU-beroepskwalificaties is maximaal 17 weken. De redelijke termijn voor de
behandeling van aanvragen inzake een verklaring van vakbekwaamheid is vastgesteld op maximaal 24
weken. Tijdens de procedure wordt de behandeltermijn stopgezet indien gewacht moet worden op een
betaling van een toets, aanleveren van stukken of vanwege voorbereiding en deelname aan toetsen.
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3.4 Bezwaar en beroep
De directie Wetgeving en juridische zaken van het ministerie van VWS vertegenwoordigt de minister
voor Medische Zorg bij bezwaar en (hoger) beroep tegen definitieve besluiten. Daarbij wordt zij
ondersteunt door de stafafdeling bestuurlijke en juridische zaken van het CIBG. Het CIBG heeft de
CBGV verzocht om inhoudelijke ondersteuning bij hoorzittingen bij bezwaren en bij zittingen van de
rechtbank en de Raad van State bij beroep en hoger beroep. De CBGV wordt hierbij vertegenwoordigd
door de voorzitter en bij diens eventuele verhindering, door de secretaris.
In 2020 zijn er 11 bezwaarschriften ontvangen, waarvan er een betrekking had op het advies van de CBGV.
De overige bezwaarschriften waren van procedurele aard. Tegen een besluit is tevens verzet ingediend.
Dit verzet is ongegrond verklaard. Daarnaast zijn er in 2020 drie beroepsschriften ontvangen, waarvan er
twee betrekking hadden op het advies van de CBGV.
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3.5 Klachten
Indien een aanvrager klachten heeft over de procedure of het proces van advisering van de CBGV, dan is
het CIBG belast met de klachtbehandeling. In 2020 zijn twee klachten ontvangen. Een klacht betrof de
spreekvaardigheidstest bij een aanvraag tot erkenning van de EU-beroepskwalificatie tot logopedist.
Deze klacht is ongegrond verklaard. De tweede klacht betreft de onjuiste interpretatie van de uitslag van
een AKV-toets en de vermelding van een onjuist beroep. Deze klacht is gegrond verklaard.
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4 Adviezen in 2020
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de (aantallen) inhoudelijke adviezen die de CBGV in 2020 heeft
uitgebracht aan de minister voor Medische Zorg.
In totaal zijn er 400 inhoudelijke adviezen gegeven. Dit is evenveel als in 2019. Daarnaast heeft
de commissie de resultaten beoordeeld van aanvullende opleiding en aanpassingsstages.
Mogelijkheden van de inhoud van een advies:
Bij een aanvraag erkenning EU-beroepskwalificatie:
• Geen wezenlijke verschillen of overbrugbare verschillen: advies om de beroepskwalificatie
te erkennen.
• Er zijn wezenlijke verschillen; advies om een aanpassingsstage te doen of een proeve van
bekwaamheid af te leggen.
• Advies om af te wijzen omdat geen relevante beroepskwalificatie is overgelegd.
Bij een aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid:
• De vakbekwaamheid is gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig met het eindniveau van de
Nederlandse opleiding. Advies om een verklaring van vakbekwaamheid af te geven, inclusief
drie maanden onder supervisie werken in het desbetreffende beroep.
• De vakbekwaamheid is niet gelijkwaardig, maar er wordt geadviseerd om een aanvullende
opleiding te volgen die de tekortkomingen kunnen opheffen.
• De vakbekwaamheid is niet gelijkwaardig, maar de tekortkomingen zijn te groot om een
aanvullende opleiding te volgen. Er volgt negatief advies.

4.1 Diploma’s van binnen de EER1
De beroepen worden in de volgende categorieën besproken:
• artikel 3 van de Wet BIG (BIG-registratie voorwaarde voor beroepsuitoefening)
• artikel 34 van de Wet BIG (erkenning opleidingstitel voorwaarde voor beroepsuitoefening)
• artikel 36a van de Wet BIG (idem, experimentele beroepen)

4.1.1 Artikel 3-beroepen
De resultaten van de advisering over de beroepskwalificatie van aanvragers die onder artikel 3 van de
Wet BIG vallen staan in tabel 1.
In geval van wezenlijke verschillen moeten de aanvragers een aanpassingsstage volgen of een proeve van
bekwaamheid afleggen (dit laatste geldt alleen voor gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten
en fysiotherapeuten) om erkend te kunnen worden.

1	Met de Europese Economische Ruimte (EER) wordt bedoeld alle 28 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en
Liechtenstein en Zwitserland, waarmee de EU een verdrag heeft gesloten.

Tabel 1: Adviezen over aanvragen artikel 3 beroepen van binnen de EER, inhoudelijke beoordeling
2020. Aantallen en percentages.
Beroep

Erkenning beroepskwalificatie

Arts

3

Tandarts

2

Wezenlijke verschillen

Aantal adviezen

2

4

3

Apotheker
Gezondheidszorgpsycholoog

5

14

19

Psychotherapeut

2

10

12

Fysiotherapeut

3

17

20

Verpleegkundige

2

9

11

Bachelor medisch
hulpverlener (art. 36A)

1

Physician assistant
Verloskundige

Totaal
Percentage

1

20

52

72

28%

72%

100%

4.1.2 Artikel 34 en 36A beroepen
Tabel 2 geeft de resultaten van de beoordeling van de houders van EER-diploma’s voor de beroepen die
in Nederland onder artikel 34 of artikel 36A van de Wet BIG vallen.

Tabel 2: Adviezen over aanvragen artikel 34 en 36A beroepen van binnen de EER, inhoudelijke
beoordeling 2020. Aantallen en percentages.
Beroep

Erkenning beroepskwalificatie

Wezenlijke verschillen

Apothekersassistent

4

3

Diëtist

4

Ergotherapeut

1

Totaal adviezen
7
4

2

3

2

2

Huidtherapeut
Klinisch fysicus
Logopedist

1

Mondhygiënist

3

4

19

19

2

3

Oefentherapeut
Optometrist

1

Orthoptist
Podotherapeut
Radiodiagnostisch laborant

2

2

Radiotherapeutich laborant
Tandprotheticus
Verzorgende IG

6

1

1

9

15

Klinisch technoloog (art. 36A)
Totaal
Percentage

19

41

60

32%

68%

100%
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4.2 Diploma’s van buiten de EER
Ook in deze paragraaf komen eerst de artikel 3-beroepen aan de orde, gevolgd door de artikel 34- en
36A-beroepen.

4.2.1 Brexit
Met ingang van 1 januari 2020 vormen het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer van de Europese
Unie. Vanaf die datum worden aanvragen vanuit het Verenigd Koninkrijk behandeld via de procedure
verklaring van vakbekwaamheid, inclusief het afleggen van de AKV-toets en indien van toepassing de
beroepsinhoudelijke toetsen.
Aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2020 worden nog afgehandeld op basis van de Europese en
onderliggende wet- en regelgeving.

4.2.2 Toetsing alle aanvragers
Alle aanvragers met een diploma van buiten de EER moeten een Algemene Kennis- en Vaardighedentoets
(AKV-toets) afleggen. Met deze toets wordt de kennis en vaardigheden van de Nederlandse en Engelse
taal getoetst en de kennis van de Nederlandse gezondheidszorg. Slagen hiervoor is een voorwaarde om
verder te gaan met de procedure. Er is een AKV-toets voor academische beroepen en een AKV-toets voor
mbo- en hbo-beroepen.
Naar aanleiding van de aangenomen motie nr. 314 van kamerlid Paternotte, heeft de CBGV een
onderzoek ingesteld om voor onderdelen vrijstelling te kunnen verlenen op basis van bepaalde
taalcertificaten. Aanpassing van het AKV-reglement zal plaatsvinden in 2021.
Voor de beroepen arts, tandarts en verpleegkundige is een beroepsinhoudelijke toets ontwikkeld.
Aanvragen van beoefenaren van alle andere beroepen worden inhoudelijk beoordeeld door de
betreffende commissie.
In verband met COVID-19 heeft de AKV-toetsing even stil gelegen. De overige toetsafnemende instanties
hebben zoveel mogelijk geprobeerd door te gaan met de BI-toetsing. Bij de ACTA is wel een wachttijd
ontstaan.

4.2.3 Artikel 3 beroepen
Beroepsinhoudelijke toetsing
In tabel 3 worden de resultaten gepresenteerd van de beoordelingen door middel van de
beroepsinhoudelijke toetsen.
Indien de opleiding en de werkervaring bij artsen niet als gelijkwaardig worden gezien aan het
Nederlandse eindniveau wordt vaak een aanvullende opleiding geadviseerd in de vorm van coschappen.
Vanwege COVID-19 zijn de wachttijden voor coschappen bij de UMC’s opgelopen tot soms 2 jaar.
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Tabel 3: Adviezen over aanvragen artikel 3 beroepen van buiten de EER, toetsing, 2020. Aantallen en
percentages
Beroep

(nagenoeg) Gelijkwaardig

Niet gelijkwaardig

Totaal adviezen

Arts

17

22

39

Tandarts

28

18

46

Verpleegkundige

12

43

55

Totaal

57

83

140

41%

59%

100%

Percentage

Inhoudelijke beoordeling
Tabel 4 bevat informatie over de inhoudelijke beoordeling van aanvragen van beroepsbeoefenaren van
buiten de EER die onder artikel 3 van de Wet BIG vallen.

Tabel 4: Adviezen over aanvragen artikel 3 beroepen van buiten de EER, inhoudelijke beoordeling,
2020. Aantallen en percentages.
Beroep

(Nagenoeg) gelijkwaardig

Niet gelijk-waardig

Totaal adviezen

19

19

6

11

17

2

2

4

1

1

Apotheker
Gezondheidszorgpsycholoog
Psychotherapeut
Fysiotherapeut
Physician assistant
Verloskundige
Bachelor medisch hulpverlener
(art.36A)
Totaal
Percentage

8

33

41

20%

80%

100%

4.2.4 Artikel 34 en 36A beroepen
Tabel 5 bevat de resultaten van de beoordeling door de commissie van aanvragen van diplomahouders
van buiten de EER die onder artikel 34 of 36A van de Wet BIG vallen.

Tabel 5: Adviezen over aanvragen artikel 34 en 36A beroepen van buiten de EER, inhoudelijke
beoordeling, 2020. Aantallen en percentages.
Beroep

(Nagenoeg) gelijkwaardig

Niet gelijk-waardig

Totaal adviezen

Apothekersassistent

1

2

3

Diëtist

1

1

Ergotherapeut

5

5

Huidtherapeut
Klinisch fysicus
Logopedist

3

Mondhygiënist

1

4

2

2

1

3

Oefentherapeut
Optometrist

2
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Beroep

(Nagenoeg) gelijkwaardig

Niet gelijk-waardig

Totaal adviezen

Orthoptist
Podotherapeut
Radiodiagnostisch laborant

5

Radiotherapeutich laborant
Tandprotheticus

1

Verzorgende IG

33

5
1

1

11

44

1

Klinisch technoloog (art 36A)
Totaal
Percentage

51

18

69

74%

26%

100%

4.3 Herregistratie
De commissie heeft bij herregistratie de taak om de buitenlandse werkervaring te beoordelen. Bij
artsen, tandartsen, apothekers, verloskundigen en verpleegkundigen (de zogenaamde automatische
erkenningberoepen) gaat het om de werkervaring buiten de EER, bij fysiotherapeuten, gezondheids
zorgpsychologen en psychotherapeuten om werkervaring buiten Nederland.
In verband met de coronacrisis heeft de Minister in maart 2020 besloten dat de herregistratie
verplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order is uitgesteld.Dit heeft
geleid tot een vermindering van de advisering in het kader van herregistratie.

Tabel 6: Adviezen in het kader van herregistratie, 2020.
Voldoet

Voldoet niet

Arts

2

1

Tandarts

2

Totaal
3
2

Fysiotherapeuten

2

Verpleegkundigen

4

1

5

10

2

12

83%

17%

100%

Totaal
Percentage

2

In 2019 heeft de commissie de minister geadviseerd aanvragen met nader omschreven werkzaamheden
in bepaalde landen niet meer voor te leggen aan haar omdat de adviezen altijd positief bleken te zijn.

4.4 Caribisch Nederland en Suriname
De CBGV adviseert tevens aanvragen van buitenlandse zorgverleners die het medisch beroep willen
uitoefenen op de BES-eilanden en op St. Maarten.

4.4.1 BES-eilanden
Op Bonaire, St. Eustatius en Saba is het verboden om het medisch beroep van arts, tandarts, apotheker,
apothekersassistent en verloskundige uit te oefenen (Besluit geneeskunde BES, Besluit bevoegdheid
uitoefening van de tandheelkunst BES, Besluit bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten BES en
Besluit bevoegdheid verloskundigen BES).
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De medisch beroepsbeoefenaar kan een ontheffing op dit verbod krijgen van de minister voor Medische
Zorg. Een ontheffing wordt onder meer gegeven indien hij/zij een verklaring van vakbekwaamheid BES
kan overleggen van de minister voor Medische Zorg.
Dit is nader uitgewerkt in de Regeling medisch beroep BES. De uitvoering van het ontheffingenbeleid is
een taak van het BIG-register. Over het verlenen van een verklaring van vakbekwaamheid BES adviseert
de CBGV op aanvragen van beroepsbeoefenaren zonder BIG-registratie. De commissie heeft met de
beleidsafdeling afgesproken dat zij deze aanvragen op dezelfde wijze behandelt als de reguliere
aanvragen voor erkenning in Nederland.

Tabel 7: Uitgebrachte adviezen inzake verklaring van vakbekwaamheid BES.
Voldoet

Voldoet niet

Totaal
2

Arts

3

Tandarts

1

1
1

1

4

2

6

67%

33%

100%

Apotheker
Totaal
Percentage

3

4.4.2 St. Maarten
In mei 2019 is een pilot gestart waarin de CBGV in samenwerking met de Registratiecommissie
Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG inhoudelijk adviseert op aanvragen van zorg
professionals met een niet-Nederlands diploma en werkervaring die op St. Maarten willen werken.
Deze pilot is tot stand gekomen naar aanleiding van een bestuurlijk overleg tussen de minister van
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid en de minister van VWS. In 2020 heeft St. Maarten
aangegeven de samenwerking als positief te ervaren en de pilot graag te willen formaliseren.

4.4.3 Suriname
Teneinde Surinaamse artsen met een Surinaamse artsdiploma in de gelegenheid te stellen een deel van
hun specialisatie, namelijk het gedeelte waarin Suriname zelf niet kan voorzien, in Nederland te volgen,
hebben de ministers van Volksgezondheid van Nederland en Suriname in 2012 een overeenkomst
gesloten. Deze zogenaamde mantelovereenkomst regelt de bereidheid van de regeringen van beide
landen om een gedeeltelijke specialisatie mogelijk te maken. In 2020 zijn er twaalf aanvragen
ingediend, waarover de CBGV in alle gevallen positief heeft geadviseerd. Hiervan betroffen zes
aanvragen een verzoek tot verlenging.
De voorzitter heeft in maart 2020 een bezoek gebracht aan Suriname. Er komen regelmatig aanvragers
uit Suriname, met name artsen, logopedisten, verzorgenden en verpleegkundigen. Hij heeft onder
andere gesproken met vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, de inspectie
gezondheidszorg en de opleidingsinstellingen. In het kader van de evaluatie van de mantel
overeenkomst in 2021 vond een gesprek plaats met de voorzitter van de arts-specialisten.
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