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Herregistratie onder voorwaarden 
Beleidsregel 

 
Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) op 6 april 2022. 
 
 
 

Waar is deze beleidsregel op gebaseerd?  

Deze beleidsregel is gebaseerd op de bepalingen inzake herregistratie onder voorwaarden zoals 
vastgelegd in artikelen 31 en 32 van het Algemeen Besluit van 10 februari 2020. 
  
Beschrijving 

Indien een verpleegkundig specialist niet aan alle herregistratie-eisen voldoet, kan de RSV 
herregistratie onder voorwaarden toekennen. In deze beleidsregel staat beschreven welke 
voorwaarden de RSV kan opleggen en hoe de verpleegkundig specialist de voorwaarden weer kan 
opheffen. 
 
Toelichting 

Als een verpleegkundig specialist niet voldoet aan de eisen voor herregistratie, kan de RSV besluiten 
tot een nieuwe registratieperiode onder voorwaarden. 
Voor de voorwaarden zijn twee mogelijkheden: 
1. De RSV stelt als voorwaarde dat binnen een vastgestelde termijn – meestal een jaar na verloop 

van de zienswijze termijn - alsnog moet worden voldaan aan de vereisten voor herregistratie. 
Tevens kan de RSV andere voorwaarden verbinden aan de registratie.  
De werkzaamheden of activiteiten die worden uitgevoerd om te voldoen aan de voorwaarden, tellen 
niet mee als werkervaring of deskundigheidsbevordering voor de nieuwe registratieperiode. 

2. De RSV stelt als eis dat binnen een vastgestelde termijn – meestal een jaar na verloop van de 
zienswijze termijn - een individueel scholingsprogramma moet zijn afgerond. Hiervoor geldt de 
beleidsregel 'Individueel scholingsprogramma'. 
De werkzaamheden of activiteiten die worden uitgevoerd binnen het individueel 
scholingsprogramma, tellen niet mee als werkervaring of deskundigheidsbevordering voor de 
nieuwe registratieperiode. 

Indien na afloop van de gestelde termijn blijkt dat niet is voldaan aan de voorwaarde(n), wordt de 
registratie doorgehaald. 

 
Procedure 

- Indien de RSV voornemens is om een verpleegkundig specialist te herregistreren onder 
voorwaarden, wordt deze hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

- Tevens geeft de RSV expliciet aan: 
o welke voorwaarden worden verbonden aan de nieuwe registratietermijn; 
o binnen welke termijn aan deze voorwaarden moet worden voldaan;  
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o welk bewijs de verpleegkundig specialist moet overleggen om aan te tonen dat zij heeft 
voldaan aan de voorwaarden. 

o op welke manier het bewijs moet worden ingediend. 
- De verpleegkundig specialist heeft vanaf de dagtekening van het voorgenomen besluit zes weken 

de gelegenheid haar zienswijze kenbaar te maken. 
o Indien de verpleegkundig specialist haar zienswijze niet kenbaar maakt binnen deze termijn, 

wordt het voorgenomen besluit automatisch omgezet in een definitief besluit. Als dagtekening 
voor dit definitieve besluit geldt de datum van het voorgenomen besluit plus 42 dagen. Er 
volgt in dit geval geen nieuwe brief met daarin het definitief besluit. 

o Indien een verpleegkundig specialist haar zienswijze wel kenbaar maakt binnen de gestelde 
termijn, dan weegt de RSV de argumenten die in de zienswijze beschreven zijn en neemt zij 
daarna een definitief besluit. De RSV stelt de verpleegkundig specialist schriftelijk op de 
hoogte van het definitieve besluit. 

- De verpleegkundig specialist heeft vanaf de dagtekening van het definitieve besluit zes weken de 
gelegenheid om bezwaar aan te tekenen tegen het genomen besluit, conform de bepalingen van 
de Commissie van Bezwaar en Beroep. 
 

Voldoen aan de voorwaarden 
- De verpleegkundig specialist is er zelf verantwoordelijk voor dat binnen de gestelde termijn aan de 

voorwaarden is voldaan. 
- De verpleegkundig specialist verzamelt het gevraagde bewijs op de wijze die de RSV voorschrijft. 

Zij gebruikt hiervoor niet de bestaande portfoliostructuur, omdat het bewijs niet meetelt als 
werkervaring of deskundigheidsbevordering voor de nieuwe registratieperiode.  

- Binnen de gestelde termijn legt de verpleegkundig specialist al het door haar verzamelde bewijs 
voor aan de RSV overeenkomstig de systemen en procedures die hiervoor door de RSV worden 
voorgeschreven.  
 

Toetsing en besluit door RSV 
- Nadat de verpleegkundig specialist het verzamelde bewijs heeft ingediend, toetst de RSV of het 

bewijs voldoet aan de voorwaarden die zijn verbonden aan de herregistratie. 
- Indien het bewijs voldoet aan de gestelde eisen, neemt de RSV een definitief besluit dat de 

voorwaarden worden opgeheven. Dit betekent dat de verpleegkundig specialist weer op reguliere 
wijze is geregistreerd en binnen haar registratieperiode moet voldoen aan de reguliere eisen voor 
herregistratie.  

- Indien niet aan de voorwaarden is voldaan krijgt de verpleegkundig specialist nog eenmaal de 
gelegenheid om, binnen een gestelde termijn, aanvullend bewijs aan te leveren om aan de 
voorwaarden te voldoen.  

- Indien voor een tweede maal niet aan de voorwaarden wordt voldaan, of indien het bewijs niet 
binnen de gestelde termijn is aangeleverd, neemt de RSV een definitief besluit dat de registratie 
van de verpleegkundig specialist wordt doorgehaald. De procedure omtrent doorhaling is 
beschreven in de beleidsregel ‘Doorhaling van registratie’. 

- Zolang de RSV nog geen definitief besluit heeft genomen, blijft de verpleegkundig specialist 
geregistreerd, ongeacht het aflopen van de termijn waarbinnen zij moest voldoen aan de 
voorwaarden. 

- Nadat de RSV een definitief besluit heeft genomen, heeft de verpleegkundig specialist vanaf de 
dagtekening van dit definitieve besluit zes weken de gelegenheid om bezwaar aan te tekenen 
tegen het genomen besluit, conform de bepalingen van de Commissie van Bezwaar en Beroep.  
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Aan welke eisen moet worden voldaan? 

Om voor opheffing van de voorwaarden in aanmerking te komen, voldoet de verpleegkundig specialist 
aan de volgende eisen: 
1. Zij zorgt dat gedurende haar registratieperiode alle actuele NAW-gegevens, inclusief e-mailadres, 

bij de RSV bekend zijn. 
2. Zij verzamelt het bewijs zoals door de RSV is bepaald in de voorwaarden van het 

herregistratiebesluit. 
3. Zij dient het door haar verzamelde bewijs in bij de RSV op de wijze die de RSV heeft aangegeven 

in het herregistratiebesluit, binnen de termijn die de RSV heeft verbonden aan de herregistratie 
onder voorwaarden. 

4. De verpleegkundig specialist overlegt alle aanvullende informatie die de RSV noodzakelijk acht 
voor de beoordeling van het bewijs op de wijze die de RSV voorschrijft. 

 
________________________________________ 

 
 

 
 

 

In het geval 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.  


