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Herregistratie - algemeen 

Beleidsregel 

Uitwerking van de algemene bepalingen inzake Herregistratie zoals vastgelegd in de Regeling 

Specialismen Verpleegkunde van 5 april 2007, in de artikelen 25, 27, 28, 29, 30 en Algemeen Besluit 

CSV van 16 december 2008, in de artikelen 43 (hoofdartikel)  en 44 tot en met 53 (verdere 

uitwerking). 

 

Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde op 1 augustus 2013. 

 

 

 

Begripsomschrijving  

Herregistratie is een vernieuwde registratie van een verpleegkundig specialist in het Verpleegkundig 
Specialisten Register wanneer is voldaan aan de vereiste voorwaarden. 
  artikel 43, Algemeen Besluit 

 

Vereiste voor herregistratie 

De registratiecommissie herregistreert een verpleegkundig specialist op basis van twee eisen: 
De werkervaringseis 
- De verpleegkundig specialist heeft in de vijf jaar voorafgaand aan de herregistratie 

regelmatig en in voldoende mate handelingen en taken heeft verricht binnen het specialisme 
waarin de verpleegkundig specialist is geregistreerd en passend bij het profiel van het 
betreffende specialisme.  artikel 43, 1a van het Algemeen Besluit 

De deskundigheidsbevorderingseis 
- De verpleegkundig specialist heeft in de vijf jaar voorafgaand aan de herregistratie 

regelmatig en in voldoende mate deelgenomen aan deskundigheidsbevordering  
 artikel 43, 1b van het Algemeen Besluit 

 
Voor de vereisten van de werkervaring en de deskundigheidsbevordering gelden afzonderlijke 
beleidsregels. 

 

 

Inhoud 

Herregistratie 
- Ten minste drie maanden voor de afloop van een registratieperiode informeert de 

registratiecommissie de verpleegkundig specialist dat de registratieperiode gaat verlopen. Ook 
ontvangt de verpleegkundig specialist informatie over de stappen die moeten worden ondernomen 
om herregistratie te krijgen. 

- De vernieuwde registratieperiode van een verpleegkundig specialist geldt voor vijf jaar. Daarna is 
opnieuw registratie noodzakelijk. 

Geen reactie 
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- Wanneer een verpleegkundig specialist niet reageert op de informatie van de registratiecommissie 
en de vereiste stappen niet onderneemt  wordt haar registratie doorgehaald op de eerste dag na 
het verstrijken van de lopende registratieperiode. 

Herregistratie onder beperkende voorwaarden 
- Als een verpleegkundig specialist niet voldoet aan de eisen voor herregistratie, dan kan de 

registratiecommissie besluiten tot een nieuwe registratieperiode onder beperkende voorwaarden. 
Hiervoor zijn twee mogelijkheden. 
o De registratiecommissie stelt als eis dat binnen een vastgestelde termijn alsnog moet 

worden voldaan aan de vereisten voor herregistratie. Tevens kan de registratiecommissie 
aanvullende voorwaarden verbinden aan de registratie. Indien na afloop van de gestelde 
termijn blijkt dat niet is voldaan aan de vereisten en/of de aanvullende voorwaarden, wordt 
de registratie alsnog doorgehaald. 
De werkzaamheden of activiteiten die worden uitgevoerd om te voldoen aan de eisen van de 
beperkende voorwaarden, tellen niet mee voor de nieuwe registratieperiode. 

o De registratiecommissie stelt als eis dat direct aansluitend aan de aflopende 
registratieperiode een individueel scholingsprogramma wordt gevolgd. Hiervoor geldt de 
beleidsregel Individueel Scholingsprogramma. De registratiecommissie verbindt 
voorwaarden aan de termijn waarbinnen het scholingsprogramma met goed gevolg dient te 
zijn afgesloten. Indien na afloop van de gestelde termijn blijkt dat niet is voldaan aan de 
vereisten, wordt de registratie alsnog doorgehaald. 

Herregistratie op basis van gelijkgestelde werkzaamheden
1
 

- Indien een verpleegkundig specialist meer dan de helft van de vereiste 4.160 uur werkervaring in 
vijf jaar tijd heeft opgedaan door het uitvoeren van gelijkgestelde werkzaamheden, wordt 
geherregistreerd op basis van gelijkgestelde werkzaamheden. Zij mag dan niet langer werkzaam 
zijn in de individuele gezondheidszorg. Zie hiervoor de beleidsregel Werkervaring – gelijkgestelde 
werkzaamheden. 

Onvoorziene omstandigheden 
- Met onvoorziene omstandigheden of verplichtingen waardoor de verpleegkundig specialist niet 

heeft kunnen voldoen aan de eisen voor herregistratie, wordt in principe geen rekening gehouden 
(artikel 44, Algemeen Besluit ). 

Uitzonderlijke situaties 
- Een verpleegkundig specialist die niet aan de voorwaarden voor herregistratie voldoet, kan een 

gemotiveerd verzoek tot nadere beoordeling indienen bij de registratiecommissie. Hierbij dient zij 
te beargumenteren waarom zij meent dat haar situatie dermate uitzonderlijk is dat herregistratie – 
al dan niet onder beperkende voorwaarden – redelijk en billijk is.  

- Bij de beoordeling van het verzoek houdt de registratiecommissie rekening met het 
evenredigheidsbeginsel: de nadelige gevolgen van het besluit voor de belanghebbende mogen 
niet onevenredig zijn in verhouding tot de doelen van de Regeling of het Algemeen Besluit 
(Algemene Wet Bestuursrecht). 

In behandeling 
- Een verpleegkundig specialist die een aanvraag voor herregistratie indient, geeft daarmee 

toestemming tot inzage in haar portfolio door de registratiecommissie. 
- De registratiecommissie neemt de aanvraag in behandeling en beoordeelt het portfolio op basis 

van de inzage. 
- De aanvraag blijft in behandeling tot het moment dat de registratiecommissie een besluit heeft 

genomen. 

                                                           

1
 Gelijkgestelde werkzaamheden zijn beroepsactiviteiten die op grond van de bestaande algemene en 

specialistische competentieprofielen kenmerkend zijn voor het verpleegkundig specialisme, maar waarbij geen 
sprake is van individuele gezondheidszorg. Het gaat hierbij om de volgende beroepsactiviteiten: leidinggevend 

management, beleid, advies en toezicht op het niveau van de gezondheidszorg. 
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- Zolang de aanvraag in behandeling is, blijft de verpleegkundig specialist geregistreerd, ongeacht 
het aflopen van de registratieperiode. 

- Indien de registratiecommissie besluit tot herregistratie van een verpleegkundig specialist wiens 
registratieperiode gedurende de behandeling is afgelopen, gaat de nieuwe registratieperiode met 
terugwerkende kracht in, direct aansluitend op de afgelopen registratieperiode.  

 
 
Eisen  
Bij de herregistratie wordt voldaan aan de volgende eisen:  
1. De verpleegkundig specialist zorgt dat gedurende haar registratieperiode alle actuele NAW-

gegevens, inclusief e-mailadres, bij de registratiecommissie bekend zijn. 
2. Tenminste zes weken voor het einde van de registratieperiode kan de verpleegkundig specialist 

aantonen dat zij voldoet aan de vereisten voor herregistratie. 
3. Uiterlijk vier weken voor het einde van de registratieperiode heeft de verpleegkundig specialist 

haar aanvraag tot herregistratie ingediend, samen met de bewijsstukken die hiervoor zijn vereist. 
De vereiste bewijsstukken staan vermeld in de beleidsregels voor: 
- Werkervaring 
- Intercollegiale toetsing (ICT) 
- Bij- en nascholing 
- Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA) 

4. Uiterlijk vier weken voor het einde van de registratieperiode heeft de verpleegkundig specialist 
het vastgestelde tarief voor herregistratie betaald aan de registratiecommissie. 

 
 

Procedure / uitvoering 
Reguliere herregistratie 
- Ten minste drie maanden voor de afloop van een registratieperiode informeert de 

registratiecommissie de verpleegkundig specialist dat de registratieperiode gaat verstrijken. Ook 
ontvangt de verpleegkundig specialist informatie over de stappen die moeten worden ondernomen 
om herregistratie te krijgen. 

- De verpleegkundig specialist stuurt een aanvraag tot herregistratie samen met de vereiste 
gegevens en bewijsstukken aan de registratiecommissie via de digitale formulieren die hiervoor 
zijn ontwikkeld en betaalt het vastgestelde tarief voor vernieuwde registratie.  

- Na ontvangst van de aanvraag, de bewijsstukken en de betaling neemt de registratiecommissie 
binnen acht weken een besluit en informeert de verpleegkundig specialist hierover met een 
digitaal bericht.  

Incomplete aanvraag 
- Indien de ingediende aanvraag tot herregistratie incompleet is (omdat bewijsstukken ontbreken of 

de betaling niet is ontvangen), geeft de registratiecommissie de verpleegkundig specialist de 
gelegenheid  binnen vier weken de ontbrekende gegevens aan te leveren of de betaling alsnog te 
doen.  

- Indien de verpleegkundig specialist hieraan niet binnen de gestelde termijn voldoet, zal de 
registratiecommissie besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen. Dit besluit wordt 
schriftelijk en gemotiveerd aan de verpleegkundig specialist medegedeeld, binnen vier weken na 
afloop van de gestelde termijn. 

Voorgenomen afwijzing 
- Indien de registratiecommissie voornemens is om de aanvraag tot herregistratie af te wijzen, of 

herregistratie toe te kennen op basis van gelijkgestelde werkzaamheden dan wel onder 
beperkende voorwaarden, wordt de verpleegkundig specialist in de gelegenheid gesteld haar 
zienswijze kenbaar te maken volgens de procedure die de RSV hiervoor hanteert. 

- Nadat de registratiecommissie een definitief besluit heeft genomen, wordt dit schriftelijk en 
gemotiveerd aan de verpleegkundig specialist meegedeeld.  

Beperkende voorwaarden 
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- Indien de registratiecommissie beperkende voorwaarden stelt voor de herregistratie, wordt een 
jaar na de vernieuwde registratie beoordeeld of de verpleegkundig specialist aan deze 
beperkende voorwaarden heeft voldaan. Zie ook de beleidsregel 'Herregistratie onder beperkende 
voorwaarden'.  
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In het geval dat de tekst van deze beleidsregel voor 

meerderlei uitleg vatbaar is, ofwel afwijkt van het Algemeen 

Besluit of de Regeling Specialismen Verpleegkunde, 

gelden de bepalingen van de twee laatstgenoemde 

documenten.  


