Registratiereglement
Ingangsdatum en versie: 1 januari 2021

In dit reglement zijn de werkwijzen en voorwaarden beschreven voor de handhaving van de registratienormen
van de Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen, hierna aangehaald als KRT. Dit betreft de registratienormen
versies 2012 en 2021.
De Registratiecommissie van het KRT is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit reglement. Zij kan daarbij
taken en bevoegdheden mandateren aan het Bureau KRT. Geregistreerde personen, die het niet eens zijn met
besluiten van de Registratiecommissie ten aanzien van eerste registratie, herregistratie, hernieuwde registratie
en doorhaling, kunnen bezwaar aantekenen volgens het reglement bezwaar en beroep.
Dit reglement treedt in de plaats van voorgaande registratiereglement versie 13 februari 2019, welke vanaf de
ingangsdatum van dit reglement komt te vervallen. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
Registratiecommissie.
In overeenstemming met de statuten vastgesteld door het bestuur KRT,
op voordracht van de Registratiecommissie KRT,
te Utrecht, 11 november 2020,
drs. P. Menzel-de Groot
voorzitter
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1. Eerste registratie
1.
2.
3.
4.

Een verzoek tot registratie kan ingediend worden volgens de daarvoor bestemde procedure met het
daarvoor bestemde (online) aanmeldingsformulier.
Personen die registratie aanvragen, zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijzen waarmee
aangetoond kan worden dat zij aan de registratienorm voldoen.
Een verzoek tot registratie wordt in behandeling genomen nadat alle benodigde gegevens compleet zijn
en alle benodigde bewijzen zijn verstrekt. Indien 3 maanden na aanmelding niet alle benodigde gegevens
en bewijzen zijn verstrekt, kan het KRT een verzoek tot registratie staken.
Na toelating tot het register ontvangt de aanvrager een bewijs van registratie.

2.

Gelijkgestelde werkzaamheden

4.

Registratieperiode

In de registratienorm versie 2012 staat een werkervaringsnorm, daarbij geldt:
1. Personen die niet, of in onvoldoende mate, aan de norm voor het uitoefen van patiëntgebonden zorg
voldoen, kunnen een verzoek indienen bij de Registratiecommissie voor de erkenning van gelijkgestelde
werkzaamheden.
2. Tot gelijkgestelde werkzaamheden worden ten minste gerekend:
a. Een aanstelling als docent aan een universiteit op het gebied van de mondzorg.
b. Een aanstelling bij een wetenschappelijk instituut voor het doen van wetenschappelijk onderzoek op
het gebied van de mondzorg.
c. Een aanstelling bij een overheidsinstelling of controlerende instantie voor het uitvoeren van
beleidsmatige of inspectiewerkzaamheden op het gebied van de mondzorg (bijvoorbeeld Inspecteur
voor de gezondheidszorg tandheelkunde of adviserend tandarts aangesloten bij het college van
adviserende tandartsen).
3. Het KRT kan besluiten in het register melding te maken van de gelijkgestelde werkzaamheden.
4. Aan het einde van een registratieperiode vervalt de erkenning van gelijkgestelde werkzaamheden;
personen vallen dan onder de nieuwe registratienorm waarbij geen werkervaring wordt gevraagd.

1.
2.
3.
4.

5.

Herregistratie
1.
2.
3.

6.

Herregistratie is het aanvragen/toekennen van een nieuwe opeenvolgende registratieperiode en vindt
plaats nadat aan de registratienorm is voldaan.
Een tandarts kan op ieder moment gedurende zijn registratieperiode herregistratie aanvragen. Op
verzoek kan de nieuwe registratieperiode ingaan op de eerste dag van de eerstvolgende maand. De
huidige registratieperiode wordt in dat geval ingekort tot de dag dat de nieuwe registratieperiode ingaat.
Tot 3 maanden na het verlopen van een registratieperiode kan herregistratie worden aangevraagd/
toegekend. Daarna gelden de regels voor hernieuwde registratie.

Overgang
1.
2.
3.

7.

Een registratieperiode is een tijdsperiode met een start- en einddatum, waarbinnen gemeten wordt of
aan de registratienorm is voldaan.
Een nieuwe registratie en een hernieuwde registratie starten op de eerst dag van de maand na toelating
tot het register.
Een herregistratie start aansluitend op de vorige registratieperiode.
Op verzoek wordt een registratieperiode synchroon gesteld met de BIG-registratie periode. De
registratienorm wordt bij omzetting naar rato aangepast.

Bestaande registratieperioden kunnen voltooid worden volgens de daarin geldende norm. Dit zijn de
registratienorm versie 2012 en de bijbehorende verkorte registratieperiode.
Een bestaande registratieperiode norm versie 2012 kan met behoud van dezelfde start- en einddatum
omgezet worden naar een registratieperiode onder de registratienorm versie 2021.
Een bestaande verkorte registratieperiode onder norm versie 2012 kan met behoud van de einddatum
omgezet worden naar een registratieperiode onder de registratienorm versie 2021. De duur van de
registratieperiode wordt dan gelijk aan de periode voor de verkorte registratie (5 of 7 jaar).

Vrijstelling en verlenging
1.

Voor personen die gedurende een periode van 6 maanden of langer als gevolg van persoonlijke
omstandigheden geen deskundigheidsbevorderende activiteiten konden ondernemen, kan de
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2.
3.
4.
5.
6.

8.

Doorhaling en opzegging
1.

2.
3.
4.
5.

9.

registratieperiode verlengd worden. In plaats daarvan kan ook bij een gelijkblijvende periode de norm
naar rato worden aangepast.
Bij gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact die invloed hebben op de mogelijkheden voor
deskundigheidsbevordering in algemene zin, kan het KRT besluiten om de registratieperiode van personen
te verlengen en/of de registratienorm naar rato aan te passen.
Voor de normonderdelen visitatie en/of patiëntenenquête van de norm versie 2012 vervallen de
mogelijkheden voor vrijstelling. Personen die onmogelijk aan deze normonderdelen kunnen voldoen,
kunnen hun huidige registratie laten omzetten naar de nieuwe registratienorm.
Voor het minimum aantal uren deskundigheidsbevordering onder reflectie (norm versie 2021) kan
vrijstelling verleend worden als aantoonbaar is dat een persoon niet praktiseert als tandarts.
Een verzoek voor verlenging en/of vrijstelling kan schriftelijk ingediend worden bij de
Registratiecommissie. Verzoeken worden in behandeling genomen nadat deze volledig zijn én voorzien
zijn van bewijzen die het verzoek ondersteunen.
Aan het verstrekken van een verlenging en/of vrijstelling kunnen voorwaarden verbonden worden.

In aanvulling op het bepaalde in de registratienorm wordt een registratie in het openbare register
doorgehaald als een persoon:
a. Na 2 aanmaningen zijn betalingsverplichting niet nakomt.
b. Zijn registratie en/of registratie-account opzegt.
c. Is overleden.
Na doorhaling in het openbare register vervalt het recht op het gebruik van het KRT-beeldmerk en het
vermelden van KRT-registratie.
Bij doorhaling in het openbare register behoudt een persoon zijn KRT-account.
Als een persoon zijn KRT-account opzegt, wordt deze aan het einde van het lopende kalenderjaar
gesloten, tenzij zijn registratieperiode eerder eindigt.
Bij opzegging vindt geen restitutie van bijdragen plaats. Vorderingen op onbetaalde bijdragen blijven
onverminderd van kracht.

Hernieuwde registratie
1.
2.

Als een persoon is doorgehaald in het register, kan die binnen een tijdvak van één registratieperiode zijn
registratie hernieuwen, als aantoonbaar is dat op het moment van aanvraag, binnen een tijdvak van één
registratieperiode, aan de registratienorm is voldaan.
Als een persoon langer dan de duur van één volledige registratieperiode is uitgeschreven, kan die
opnieuw toegelaten worden als nieuwe deelnemer.

10. Registratiesysteem en tarieven
1.
2.
3.
4.

Het KRT werkt met het online registratiesysteem PE-online. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan
verstrekte bewijzen en verklaringen, die niet via dit systeem zijn afgegeven.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een actuele opgave van gegevens via PE-online, waaronder
persoonlijke contactgegevens. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor een juiste registratie van
gegevens kan NIET op het KRT worden afgewend.
Het KRT is bevoegd om gegevens van deelnemers te beheren.
Voor de registratie van personen wordt een bijdrage berekend. De tarieven en de betalingsvoorwaarden
zijn gepubliceerd op de website van het KRT.
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Toelichting

Aan de informatie in deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.

Gelijkgestelde werkzaamheden

Het begrip gelijkgestelde werkzaamheden zal verdwijnen bij het uit faseren van de registratienorm versie 2012.
Onder die norm wordt werkervaring gevraagd: tegenwoordig controleert het BIG-register de werkervaring van
tandartsen. Het KRT heeft de werkervaringsnorm daarom uit haar nieuwe registratienorm gelaten. Erkennen
van gelijkgestelde werkzaamheden is dan niet langer nodig.

Herregistratie op ieder moment

Normaal gesproken wordt, als aan de norm is voldaan, een nieuwe registratieperiode aansluitend op de
huidige registratieperiode toegekend. Om aan de wensen van geregistreerde tandartsen tegemoet te komen
om een surplus aan scholingspunten binnen een registratieperiode mee te nemen naar een volgende periode ,
wordt de mogelijkheid geboden op elk gewenst moment herregistratie aan te vragen, zodra aan de
registratienorm is voldaan. Een nieuwe registratieperiode kan dan direct ingaan, het surplus aan
scholingspunten valt dan binnen de nieuwe periode.

Registratie synchroon laten lopen met BIG

Op verzoek kan de start- en einddatum van een KRT-registratie aangepast worden aan de BIGregistratieperiode. Dat kan met opgave van de bevestiging verstrekt door BIG. Het aantal te behalen KRTpunten wordt bij omzetting aangepast naar rato van het resterende en/of extra aantal maanden voor de KRTregistratieperiode.

Verlenging registratieperiode

Gedurende een registratieperiode kunnen zich privé omstandigheden voordoen waardoor een tandarts met
een valide reden, tijdelijk of in mindere mate, niet aan de registratienorm kan voldoen. Bijvoorbeeld door
zwangerschap, arbeidsongeschiktheid of verblijf in het buitenland. In dergelijke situaties kan meer tijd gegeven
worden om aan de norm te voldoen of binnen de gestelde tijd de norm naar rato worden aangepast.

Vrijstelling

De vrijstelling voor visitatie en patiëntenenquête onder norm versie 2012 komt te vervallen. Onder de nieuwe
registratienorm zijn daarvoor alternatieven. Op verzoek wordt een registratienorm omgezet naar deze nieuwe
norm. Pas als een tandarts door (werk)omstandigheden niet kan reflecteren op de uitoefening van het beroep
als tandarts, kan vrijstelling verleend worden voor het minimum aantal uren dat daarvoor staat. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn voor een docent of adviserend tandarts.

Overgang

De bestaande registratienorm versie 2012 of verkorte registratie kan omgezet worden naar de nieuwe
registratienorm. Personen met een bestaande registratieperiode kunnen zo, net als nieuwe deelnemers,
gebruik maken van dezelfde flexibiliteit die de nieuwe registratienorm biedt. De duur van een
registratieperiode kan daarbij langer zijn, als de registratieperioden in het verleden verlengd zijn. Door de
tijdsduur van een periode te handhaven wordt met dezelfde maten gemeten.

Verkorte registratie wordt hernieuwde registratie

Onder de nieuwe registratienorm versie 2021 verdwijnt de verkorte registratie die er wel was onder de norm
versie 2012. Daar voor in de plaats komt de flexibiliteit om een registratie te hernieuwen.

Doorhaling en opzegging

Een doorhaling is het beëindigen van een vermelding in het openbare register op de website van het KRT.
Zonder vermelding in het openbare register kan de tandarts zelf, daar logischerwijs ook geen melding van
maken of het KRT-beeldmerk voeren. Een persoon behoudt evenwel zijn KRT-account zodat hij/zij opgave van
deskundigheidsbevorderende activiteiten kan blijven doen. Daarmee kan een persoon zich opnieuw
kwalificeren voor een vermelding in het openbare register; dit heet hernieuwde registratie. Opzeggen van een
KRT-account kan schriftelijk (per mail) voor het einde van de registratieperiode of voor het einde van elk
kalenderjaar. Na sluiting van het KRT-account vervalt de deelnemersbijdrage. Een portfolio wordt nog enkele
jaren bewaard zoals in de privacy verklaring staat vermeld.
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Hernieuwde registratie

Registratie is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Patiënten die het register raadplegen én tandartsen die
doorverwijzen naar een bekwame collega, rekenen erop dat geregistreerde tandartsen zich inspannen om hun
deskundigheid te bevorderen. Als de norm bij herregistratie niet is behaald stopt de vermelding in het
openbare register. Door de ontbrekende onderdelen te voltooien kan een vermelding in het openbare register
hernieuwd worden. Met behoud van het KRT-account kan op het moment van aanvraag voor hernieuwde
registratie teruggekeken worden over het tijdvak van één registratieperiode of de norm is behaald.

Werkwijze en tarieven

Het registreren van grote aantallen tandartsen en de grote variëteit aan deskundigheidsbevorderende
activiteiten vergt een goede organisatie. De processen hiervoor worden enerzijds bepaald door de gewenste
dienstverlening en anderzijds door de mogelijkheden van technische en ICT hulpmiddelen. Het voortdurende
spanningsveld tussen de wens van de beroepsgroep en de mogelijkheden van de techniek, zorgt ervoor dat
werkprocessen dynamisch zijn en zich niet in vastomlijnde reglementen laten optekenen. De website van het
KRT fungeert als een belangrijk informatiemedium voor een transparante voorlichting over de werkwijze en de
tarieven die het register hanteert.
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