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Doorhaling van registratie 
Beleidsregel 

 
Uitwerking van de bepalingen inzake doorhaling van registratie zoals vastgelegd in de Regeling 

Specialismen Verpleegkunde van 21 september 2007, in artikel 22, 23, 27 en 30. 

 
Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) op 4 april 2018. 

 
 
 
 

Begripsomschrijving  

Onder doorhaling van registratie wordt verstaan: 

− Het ongedaan maken van een inschrijving van een verpleegkundig specialist in het 
specialistenregister door de Registratiecommissie. (Gebaseerd op artikel 1, Algemeen Besluit.) 

 

Inhoud 

Een inschrijving in een register van specialisten (registratie), als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de 
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, wordt afgegeven voor een periode van vijf jaar. Er 
kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin de RSV besluit om de registratie door te halen. De 
doorhaling van de registratie kan zowel tijdens als na afloop van de registratieperiode plaatsvinden. 
(Gebaseerd op artikel 26, 27, 29 en 30, Regeling Specialismen Verpleegkunde.) 
 

Toelichting 

Doorhaling van registratie is mogelijk op grond van één van de volgende situaties: 
1. De verpleegkundig specialist dient een tussentijds verzoek tot doorhaling in. Dit verzoek geschiedt 

langer dan zes maanden vóór het verstrijken van de registratieperiode. 
2. De verpleegkundig specialist dient een verzoek tot doorhaling in. Dit verzoek geschiedt in de laatste 

zes maanden vóór het verstrijken van de registratieperiode. 
3. De verpleegkundig specialist dient voor het aflopen van de registratieperiode geen verzoek tot 

herregistratie in. 
4. De verpleegkundig specialist voldoet niet aan de eisen voor herregistratie en de RSV acht het niet 

verantwoord om herregistratie (al dan niet onder voorwaarden) toe te kennen. 
5. De verpleegkundig specialist voldoet niet aan de voorwaarden die in het kader van een eerdere 

herregistratie zijn opgelegd.  
6. De verpleegkundig specialist is op grond van een tuchtrechtelijke uitspraak, strafrechtelijke 

uitspraak of civielrechtelijke uitspraak niet langer bevoegd om haar verpleegkundig specialisme uit 
te oefenen. (Gebaseerd op artikel 23, lid 5, Regeling Specialismen Verpleegkunde.) 



 
 
 
 

   

RSV Beleidsregel Doorhaling van registratie  versie april 2018          2 / 3    
 

7. De verpleegkundig specialist heeft ten tijde van haar aanvraag tot registratie of herregistratie 
onjuiste informatie verstrekt die zou hebben geleid tot afwijzing van de aanvraag. (Gebaseerd op 
artikel 30, lid 1, Regeling Specialismen Verpleegkunde.) 

8. De verpleegkundig specialist is gedurende haar registratieperiode overleden. 
 

Procedure 

Voor elk van de genoemde situaties geldt een eigen procedure zoals hieronder op hoofdlijnen 
beschreven.  
1. Een tussentijds verzoek tot doorhaling langer dan zes maanden vóór het verstrijken van de 

registratieperiode. 

− De verpleegkundig specialist dient per mail aan de RSV een verzoek tot doorhaling in. Zij doet 
dit met het e-mailadres dat bij de RSV bekend is.  

− De RSV beoordeelt of het verzoek op correcte en volledige wijze is ingediend, en vraagt waar 
nodig extra informatie op. Indien het verzoek correct en volledig is verstuurt zij een 
voorgenomen besluit tot doorhaling. 

− De verpleegkundig specialist heeft zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen wanneer 
zij het niet eens is met het voorgenomen besluit. 

− Indien binnen zes weken geen zienswijze wordt ontvangen, wordt de doorhaling definitief. De 
datum van doorhaling die wordt aangehouden is zes weken na dagtekening van het 
voorgenomen besluit. 

2. Een verzoek tot doorhaling binnen zes maanden voor het verstrijken van de registratieperiode. 

− De verpleegkundig specialist dient een verzoek tot doorhaling in via de systemen die de RSV 
hiervoor voorschrijft. 

− De RSV beoordeelt of het verzoek op correcte en volledige wijze is ingediend. Indien het 
verzoek correct en volledig is verstuurt zij een voorgenomen besluit tot doorhaling. 

− De verpleegkundig specialist heeft zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen wanneer 
zij het niet eens is met het voorgenomen besluit. 

− Indien binnen zes weken geen zienswijze wordt ontvangen, wordt de doorhaling definitief. De 
datum van doorhaling die wordt aangehouden is de eerste dag na het verstrijken van de 
registratieperiode. Indien de registratieperiode eindigt binnen de zienswijzetermijn van zes 
weken, wordt de doorhaling zes weken na dagtekening van het voorgenomen besluit definitief. 

3. Er wordt geen verzoek tot herregistratie ingediend. 

− De verpleegkundig specialist dient geen verzoek tot herregistratie in. 

− De RSV verstuurt een voorgenomen besluit tot doorhaling. 

− De verpleegkundig specialist heeft zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen wanneer 
zij het niet eens is met het voorgenomen besluit. 

− Indien binnen zes weken geen zienswijze wordt ontvangen, wordt de doorhaling definitief. De 
datum van doorhaling die wordt aangehouden is zes weken na dagtekening van het 
voorgenomen besluit. 

4. Er wordt niet voldaan aan de eisen voor herregistratie. 

− De verpleegkundig specialist dient een verzoek tot herregistratie in volgens de systemen die de 
RSV hiervoor voorschrijft. 

− De RSV beoordeelt het verzoek tot herregistratie en komt tot de conclusie dat niet aan de eisen 
voor herregistratie is voldaan. Mede gelet op de richtlijnen acht zij het niet verantwoord dat de 
betrokkene nog langer geregistreerd blijft als verpleegkundig specialist. 

− De RSV verstuurt een voorgenomen besluit tot doorhaling. 

− De verpleegkundig specialist heeft zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen wanneer 
zij het niet eens is met het voorgenomen besluit. 
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− Indien binnen zes weken geen zienswijze wordt ontvangen, wordt de doorhaling definitief. De 
datum van doorhaling die wordt aangehouden is zes weken na de dagtekening van het 
voorgenomen besluit.  

5. De verpleegkundig specialist voldoet niet aan de voorwaarden die in het kader van een eerdere 
herregistratie zijn opgelegd. 

− De RSV verstuurt een voorgenomen besluit tot doorhaling. 

− De verpleegkundig specialist heeft zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen wanneer 
zij het niet eens is met het voorgenomen besluit. 

− Indien binnen zes weken geen zienswijze wordt ontvangen, wordt de doorhaling definitief. De 
datum van doorhaling die wordt aangehouden is zes weken na de dagtekening van het 
voorgenomen besluit. 

6. De verpleegkundig specialist is op grond van een tuchtrechtelijke uitspraak, strafrechtelijke 
uitspraak of civielrechtelijke uitspraak niet langer bevoegd om haar verpleegkundig specialisme uit 
te oefenen. 

− De RSV verstuurt een definitief besluit dat de registratie als verpleegkundig specialist is 
doorgehaald. De datum van doorhaling die wordt aangehouden is de dag waarop de rechtelijke 
uitspraak van kracht werd. 

7. De verpleegkundig specialist heeft ten tijde van haar aanvraag tot registratie of herregistratie 
onjuiste informatie verstrekt die zou hebben geleid tot afwijzing van de aanvraag. 

− De RSV verstuurt een voorgenomen besluit tot doorhaling. 

− De verpleegkundig specialist heeft zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen wanneer 
zij het niet eens is met het voorgenomen besluit. 

− Indien binnen zes weken geen zienswijze wordt ontvangen, wordt de doorhaling definitief. De 
datum van doorhaling die wordt aangehouden is zes weken na de dagtekening van het 
voorgenomen besluit.  

8. De verpleegkundig specialist is gedurende haar registratieperiode overleden. 

− De RSV wordt door de nabestaanden van de verpleegkundig specialist, de werkgever van de 
verpleegkundig specialist of het BIG-register op de hoogte gesteld van het overlijden.  

− De RSV valideert de melding van overlijden.  

− De RSV verstuurt een definitief besluit dat de registratie als verpleegkundig specialist is 
doorgehaald. De datum van doorhaling die wordt aangehouden is de dag waarop de 
verpleegkundig specialist is overleden. 

 
Wanneer door het Tuchtcollege wordt besloten tot een tijdelijke schorsing, heeft dit gevolgen voor de 
inschrijving als verpleegkundig specialist. De Registratiecommissie zal zich beraden over de wijze van 
afhandeling. 

________________________________________ 
 
 

 
 

 

 

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.  


