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COLLEGE SPECIALISMEN VERPLEEGKUNDE (CSV) 

BIJZONDER BESLUIT COVID-19 

 

 
Bijzonder Besluit van 21 december 2020 houdende de corona coulance eisen voor (tijdelijke 
opschorting van) de herregistratie van verpleegkundig specialisten, mede naar aanleiding van 
de brief van 7 april 2020 van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer betreffende COVID-19 Update stand van zaken (Kamerstuk 
25295, nr. 219)   
  
  
(Bijzonder besluit COVID-19)  
  
  
  
  
  
  
gelet op artikel 10 van de Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 van Verpleegkundigen 
& Verzorgenden Nederland (V&VN)1;  
  
gezien het advies van het Bestuur van V&VN en het advies van de Registratiecommissie 
Specialismen Verpleegkunde;  
  
  
BESLUIT :  
  

 
In de Staatscourant van 22 maart 2021 is mededeling gedaan van de vaststelling van dit 
besluit en van de instemming van de minister voor Medische Zorg en Sport met dit besluit. Dit 
besluit geeft de onderbouwing voor de noodvoorziening die in april is vastgesteld vanwege de 
uitbraak van de coronacrisis toe de eerste coulanceregeling door de RSV is gepubliceerd. In 
dit besluit is tevens verwerkt de aanpassing als gevolg van de tweede uitbraak van het 
coronavirus. Daarmee is deze regeling dekkend voor de periode vanaf 1 maart 2020. 
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Hoofdstuk A Herregistratie 
 
A. 1. Herregistratie 

1. Op verpleegkundig specialisten wier registratie expireert in de periode van 1 maart 
2020 tot en met 31 december 2020, is hoofdstuk F, artikel 30, eerste lid van het 
Algemeen besluit specialismen verpleegkunde niet van toepassing tot 1 januari 2021.  

2. Voor de verpleegkundig specialist, bedoeld in het eerste lid, wiens registratie 
expireert in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020, gelden 
tevens de volgende afwijkingen van het Algemeen besluit specialismen 
verpleegkunde: 

a. in afwijking van artikel F. 24, eerste lid onder a van het Algemeen besluit 
specialismen verpleegkunde, wordt de betreffende eis met betrekking tot het 
aantal uren met 10% verlaagd; 

b. in afwijking van artikel F. 26, eerste lid, bedraagt de eis van 
deskundigheidsbevordering als bedoeld in artikel 23, ten minste 180 uur in de 
vijf jaren voorafgaand aan de expiratie van de registratie; 

c. in afwijking van artikel F. 26, eerste lid onder a van het Algemeen besluit 
specialismen verpleegkunde, bedraagt de omvang van de 
deskundigheidsbevordering bij- en nascholing over vijf jaar ten minste 90 uur; 

d. in afwijking van artikel F. 26 eerste lid onder b van het Algemeen besluit 
specialismen verpleegkunde, bedraagt de omvang van de 
deskundigheidsbevordering intercollegiale toetsing ten minste 30 uur. 

3. Voor de verpleegkundig specialist, bedoeld in het eerste lid, die de herregistratie, 
eerstvolgend op de herregistratie, bedoeld in het eerste lid tijdig heeft aangevraagd, 
gelden tevens de volgende afwijkingen van het Algemeen besluit specialismen 
verpleegkunde: 

a. in afwijking van artikel F. 24, eerste lid onder a van het Algemeen besluit 
specialismen verpleegkunde, wordt de betreffende eis met betrekking tot het 
aantal uren met 10% verlaagd; 

b. in afwijking van artikel F. 26, eerste lid, bedraagt de eis van 
deskundigheidsbevordering als bedoeld in artikel 23, ten minste 160 uur in de 
vijf jaren voorafgaand aan de expiratie van de registratie; 

c. in afwijking van artikel F. 26, eerste lid onder a van het Algemeen besluit 
specialismen verpleegkunde, bedraagt de omvang van de 
deskundigheidsbevordering bij- en nascholing over vijf jaar ten minste 85 uur; 

d. in afwijking van artikel F. 26 eerste lid onder b van het Algemeen besluit 
specialismen verpleegkunde, bedraagt de omvang van de 
deskundigheidsbevordering intercollegiale toetsing ten minste 25 uur. 

4. Voor de verpleegkundig specialist wiens registratie expireert in de periode van 1 
januari 2021 tot en met 28 februari 2025, gelden de volgende afwijkingen van het 
Algemeen besluit specialismen verpleegkunde: 

a. in afwijking van artikel F. 24, eerste lid onder a van het Algemeen besluit 
specialismen verpleegkunde, wordt de betreffende eis met betrekking tot het 
aantal uren met 10% verlaagd; 

b. in afwijking van artikel F. 26, eerste lid, bedraagt de eis van 
deskundigheidsbevordering als bedoeld in artikel 23, ten minste 160 uur in de 
vijf jaren voorafgaand aan de expiratie van de registratie; 

c. in afwijking van artikel F. 26, eerste lid onder a van het Algemeen besluit 
specialismen verpleegkunde, bedraagt de omvang van de 
deskundigheidsbevordering bij- en nascholing over vijf jaar ten minste 85 uur; 

d. in afwijking van artikel F. 26 eerste lid onder b van het Algemeen besluit 
specialismen verpleegkunde, bedraagt de omvang van de 
deskundigheidsbevordering intercollegiale toetsing ten minste 25 uur.  

5. Bij de toepassing van het tweede en derde geldt dat: 
a. het aantal uren ter zake van de werkervaring over de perioden bedoeld in die 

leden, tezamen in totaal minimaal 7.904 bedraagt; 
b. het aantal uren ter zake van deskundigheidsbevordering over de perioden 

bedoeld in die leden, tezamen in totaal minimaal 360 bedraagt;  
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c. het aantal uren ter zake van bij- en nascholing over de perioden bedoeld in 
die leden, tezamen in totaal minimaal 185 bedraagt; en 

d. het aantal uren ter zake van intercollegiale toetsing over de perioden bedoeld 
in die leden, tezamen in totaal minimaal 65 bedraagt. 

 
 
Hoofdstuk B Slotbepalingen 
 
B.1. Bekendmaking 

1. Dit Bijzonder besluit COVID-19, alsmede wijziging en/of aanvulling daarvan, behoeft 
instemming van de minister voor Medische Zorg. 

2. In de Staatscourant wordt steeds mededeling gedaan van de vaststelling en wijziging 
van dit besluit door het CSV en van de instemming daarmee van de minister voor 
Medische Zorg. Daarnaast wordt mededeling gedaan door het officiële orgaan binnen 
V&VN. 

3. De mededeling door het officiële orgaan van V&VN bevat tenminste de titel van het 
besluit en/of de wijziging daarvan alsmede de datum van inwerkingtreding van het 
desbetreffende besluit of wijziging. 

4. De integrale tekst van dit besluit alsmede eventuele wijzigingen en/of aanvullingen 
daarop word(t)(en) op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register 
geplaatst (https://www.venvn.nl/registers/verpleegkundig-specialisten-register/).  

 
B.2. Inwerkingtreding 

Dit Bijzonder besluit COVID-19 treedt in werking op de dag nadat de vaststelling van 
dit besluit en het instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel B.1, tweede lid van dit 
besluit, in de Staatscourant worden geplaatst, en werkt terug tot en met 1 maart 2020. 

 
B.3. Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Bijzonder besluit COVID-19. 
 
Utrecht, 21 december 2020 
 
 
 
 
 
drs. B.J.M. Gallé      drs. A.J. Uitewaal 
voorzitter CSV      secretaris CSV  

https://www.venvn.nl/registers/verpleegkundig-specialisten-register/
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Toelichting 
 
De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) in maart 2020 heeft enorme gevolgen voor de 
Nederlandse samenleving in de breedste zin van het woord. Dat geldt in het bijzonder voor 
onze gezondheidszorg en de zorgverleners die daarbinnen werkzaam zijn. Zij worden 
geconfronteerd met een enorme toename in het aantal en de zwaarte van de zorgvragen. De 
kwalitatieve en kwantitatieve toename in de zorgvragen leiden tot een zwaar beroep op de 
professionaliteit en het uithoudingsvermogen van de gezondheidszorg in het algemeen, maar 
zeker ook van de (individuele) zorgverleners. Nu de zorgverleners gedurende een zeer lange 
periode onder buitengewoon zware druk moeten functioneren, acht het CSV het van belang 
dat de zorgverleners tijdelijk worden vrijgesteld van andere verplichtingen. Mede naar 
aanleiding van het vorenstaande worden door veel registers (BIG-register, artikel 14-registers, 
kwaliteitsregisters van beroepsgroepen) coulanceregelingen ontwikkeld met betrekking tot de 
herregistratie. Van belang daarbij acht CSV dat het uitgangspunt blijft gehanteerd dat gelijke 
gevallen zoveel mogelijk op gelijke wijze worden behandeld, steeds rechtdoend aan alle 
relevante feiten en omstandigheden van specifieke (groepen) verpleegkundig specialisten. 
  
Door de registratiecommissie is voor het Verpleegkundig Specialisten Registers een 
coulanceregeling ontworpen. Bij het vaststellen van de maatregelen hebben de volgende 
overwegingen een rol gespeeld: 

a. De herregistratie-eisen voor verpleegkundig specialisten worden gedurende de 
coronaperiode verminderd. 

b. De coulanceregeling doet recht aan het maatschappelijk besef dat zorgverleners 
tijdens de coronaperiode geen onnodige (extra) (werk)last mogen ervaren in verband 
met tijdrovende procedures. Tegelijkertijd moet de regeling uitstralen dat de kwaliteit 
van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd en dat de patiëntveiligheid serieus 
wordt genomen. De ondergrens van de Wet BIG van 2080 uur per vijf jaar wordt ook 
bij de coulanceregeling gewaarborgd. 

Daarnaast beoogt de regeling om de herregistratielast voor verpleegkundig specialisten na 
afloop van de corona-periode niet verder te laten oplopen en is de regeling uitvoerbaar door 
de registratiecommissie. Het CSV erkent deze overwegingen en past deze toe op dit besluit 
en stelt daarbij – vooralsnog – de coronaperiode vast tot 1 januari 2021. 
 
Er zijn drie maatregelen getroffen: 
Maatregel 1 
Verpleegkundig specialisten van wie de registratieperiode afloopt tussen 1 maart 2020 en 1 
januari 2021, krijgen tot 1 januari 2021 de gelegenheid om herregistratie aan te vragen. 
Maatregel 1 is in lijn met het primaire doel van deze coulanceregeling, namelijk de 
herregistratie-eisen voor verpleegkundig specialisten verminderen. 
Maatregel 2 
Een gevolg van maatregel 1 is dat tot 1 januari 2021 geen registraties doorgehaald worden 
van verpleegkundig specialisten die niet voldoen aan de eisen voor herregistratie. 
Uitzondering daarop zijn de gevallen waarbij een uitdrukkelijk verzoek wordt ingediend door 
de verpleegkundig specialist zelf, als gevolg van een rechterlijke uitspraak tot doorhaling of 
sprake is van overlijden van de verpleegkundig specialist. 
Maatregel 3 
Voor alle verpleegkundig specialisten wordt de werkervaringseis met 10% verminderd en de 
deskundigheidsbevorderingseis maximaal met 20% verminderd.  
 
Het CSV verankert de getroffen maatregelen in dit besluit. 
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Artikelsgewijs 
 
Artikel A.1. Herregistratie 
Eerste lid: Dit lid bepaalt dat een verpleegkundig specialist langer de tijd heeft om 
herregistratie aan te vragen. Bij een aanvraag tot herregistratie blijft echter wel de 
oorspronkelijke herregistratieperiode inclusief expiratiedatum gelden voor de berekening van 
de nieuwe herregistratieperiode. Een verpleegkundig specialist wordt niet doorgehaald 
wanneer zijn/haar registratieperiode verloopt tijdens de vastgestelde coronaperiode. De 
verpleegkundig specialist ontvangt van de registratiecommissie een verzoek tot herregistratie. 
Verpleegkundig specialisten die niet op tijd een aanvraag tot herregistratie hebben ingediend, 
verliezen de registratie niet tenzij een uitdrukkelijk verzoek daartoe wordt ingediend door de 
verpleegkundig specialist zelf, als gevolg van een rechterlijke uitspraak of als gevolg van 
overlijden van de verpleegkundig specialist. Deze maatregel is van kracht tot 1 januari 2021. 
De termijn tot 1 januari 2021 dient te waarborgen dat specialisten niet oneindig geregistreerd 
blijven. Deze maatregel is derhalve van tijdelijke aard gedurende de coronaperiode en 
vervangt de bepalingen uit het 1e lid van artikel 30 van het huidige Algemeen besluit 
specialismen verpleegkunde. 
 
Tweede lid onder a, b, c en d: Dit lid bepaalt dat de herregistratie-eisen (de werkervaringseis 
en de eisen ten aanzien van deskundigheidsbevordering) in de periode van 1 maart 2020 tot 
en met 31 december 2020 worden verminderd met 10%. In concreto betekent dit voor de 
eisen voor deskundigheidsbevordering dat de verpleegkundig specialist in totaal ten minste 
180 uur aan deskundigheidsbevordering moet doen waarvan; ten minste 90 uur 
geaccrediteerde bij- en nascholing en ten minste 30 uur intercollegiale toetsing. 
De COVID-pandemie heeft een enorme toename in het aantal en de zwaarte van de 
zorgvragen teweeg gebracht. Daardoor is er een gebrek aan mogelijkheden ontstaan voor het 
volgen van deskundigheidsbevorderende activiteiten en zijn verpleegkundig specialisten 
elders of anders ingezet. Dat is de reden geweest om de herregistratie-eisen te verminderen.  
De tegemoetkoming in de herregistratie-eisen heeft betrekking op de registratieperiodes die 
vallen binnen de corona-periode, van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021. De nieuwe 
herregistratietermijn sluit zoals gebruikelijk aan op de voorgaande termijn. 
 
Derde lid onder a, b, c, en d: Dit lid bepaalt dat de herregistratie-eisen (de werkervaringseis 
en de eisen ten aanzien van deskundigheidsbevordering), in de periode van 1 maart 2025 tot 
en met 31 december 2025 worden verminderd. In concreto betekent dit ten aanzien van de 
eisen voor deskundigheidsbevordering dat de verpleegkundig specialist in deze 
eerstvolgende herregistratieperiode in totaal ten minste 160 uur aan 
deskundigheidsbevordering moet doen waarvan; ten minste 85 uur geaccrediteerde bij- en 
nascholing en ten minste 25 uur intercollegiale toetsing. Daarbij gelden de voorwaarden als 
bedoeld in het vijfde lid. Deze voorwaarden, hierna toegelicht, zorgen ervoor dat alle 
verpleegkundig specialisten recht hebben op evenveel compensatie als gevolg van de 
coronacrisis.  
De COVID-pandemie heeft een enorme toename in het aantal en de zwaarte van de 
zorgvragen teweeg gebracht. Daardoor is er een gebrek aan mogelijkheden ontstaan voor het 
volgen van deskundigheidsbevorderende activiteiten en zijn verpleegkundig specialisten 
elders of anders ingezet. Dat is de reden geweest om de herregistratie-eisen te verminderen.  
De nieuwe herregistratietermijn sluit zoals gebruikelijk aan op de voorgaande termijn. 
 
Vierde lid onder a, b, c, en d: Dit lid bepaalt dat de herregistratie-eisen (de werkervaringseis 
en de eisen ten aanzien van deskundigheidsbevordering), in de periode van 1 januari 2021 tot 
en met 28 februari 2025, worden verminderd. Deze vermindering bedraagt voor de 
werkervaringseis 10% en voor de deskundigheidsbevorderingseis 20%. Ten aanzien van de 
eisen voor deskundigheidsbevordering betekent dit in concreto dat de verpleegkundig 
specialist in totaal ten minste 160 uur aan deskundigheidsbevordering moet doen waarvan; 
ten minste 85 uur geaccrediteerde bij- en nascholing en ten minste 25 uur intercollegiale 
toetsing.  
De COVID-pandemie heeft een enorme toename in het aantal en de zwaarte van de 
zorgvragen teweeg gebracht. Daardoor is er een gebrek aan mogelijkheden ontstaan voor het 
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volgen van deskundigheidsbevorderende activiteiten en zijn verpleegkundig specialisten 
elders of anders ingezet. Dat is de reden geweest om de herregistratie-eisen te verminderen.  
De tegemoetkoming heeft betrekking op de registratieperiodes die vallen binnen de periode 
van 1 maart 2020 tot 31 december 2020. De nieuwe herregistratietermijn sluit zoals 
gebruikelijk aan op de voorgaande termijn. 
 
Vijfde lid: Dit lid bepaalt dat de herregistratie-eisen ten aanzien van 
deskundigheidsbevordering in totaal verdeeld over twee registratieperioden maximaal met 
20% en de werkervaringseis maximaal met 10% worden verminderd. Met inachtneming van 
de coulance uit lid 2 (10% coulance op de werkervaringseis en de 
deskundigheidsbevorderingseis voor verpleegkundig specialisten met een expiratiedatum in 
de periode van 1-3-2020 tot en met 31-12-2020) kan de vermindering van de eisen zowel in 
de eerste als in de tweede periode worden toegepast.  
 
 


