Reglement FMG-register, november 2012
Algemene beschrijving, doel en voorwaarden voor inschrijving in het FMG-register
Algemene beschrijving, doel
1. Mede met het oog op de in de Wet op Lijkbezorging in art. 5 (zie voetnoot1) vastgelegde
verplichting beheert het FMG een register voor forensisch artsen.
2. Het register heeft tot doel het registreren (en vastleggen van gegevens) van de (als zodanig
werkzame) forensisch artsen. Zij worden geregistreerd als forensisch arts FMG.
3. Het register beoogt een waarborg te leveren voor de kwaliteit van de forensisch arts.
4. Inschrijving in het register heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Na 5 jaar kan herregistratie
plaatsvinden (zie artikel 9).
5. Het register wordt beheerd door het FMG-bestuur.
Forensisch arts FMG in opleiding
6. Bij voorwaarden voor registratie wordt één jaar werkzaamheid vereist. Er zal dus een
periode van 1 jaar zijn waarin de arts werkzaam is als forensisch arts, de scholing volgt tot
forensisch arts FMG maar nog niet aan de voorwaarden van het register kan voldoen. Deze
tijdelijke situatie dient door de werkgever/opdrachtgever geborgd te worden zoals in
registratievoorwaarden geformuleerd. Deze tijdelijke situatie kan in principe niet langer dan
één jaar duren, uitzonderingen door persoonlijke omstandigheden daargelaten. De Forensisch
arts in opleiding wordt gedurende deze periode op zijn verzoek geregistreerd in het FMGregister ‘Forensisch arts In Opleiding’. Voorwaarden voor registratie in dit register plus de
aan te leveren bewijsstukken zijn bijgevoegd in bijlage 1.
Voorwaarden registratie FMG register
7. De voorwaarden voor registratie zijn:
a. De arts is ingeschreven in het Nederlandse BIG-register als arts (zonder beperkingen).
b. De arts heeft met succes een door het FMG erkende opleiding forensische geneeskunde (zie
voetnoot2) gevolgd.
c. De arts is minstens één jaar voor minstens 12 uur per week in dienst als gemeentelijk
lijkschouwer (gemiddeld per jaar).
d. De arts doet gemiddeld minstens 12 lijkschouwen per jaar.
8. De arts die om inschrijving verzoekt levert de toepasselijke bewijsstukken:
a. Kopie van inschrijving in het BIG-register
b. Kopie van diploma of certificaten
c. Een verklaring van de werkgever of opdrachtgever dat hij minstens 12 uur per week
gemiddeld per jaar dienst heeft
9.Vrijstellingen zijn mogelijk indien de arts aantoonbaar voldoende kennis en ervaring heeft
verworven in een onderdeel van de opleiding via een andere erkende medische
beroepsopleiding. Het gaat om de competenties en de ervaring van een forensisch arts (zie
voetnoot3). Vrijstellingen en uitzonderingssituaties zijn ter beoordeling van het FMG-bestuur.
Voorwaarden herregistratie
10. De forensisch arts FMG die om herregistratie verzoekt dient aan de volgende eisen te
voldoen:
a. De forensisch arts FMG is ingeschreven in het BIG-register als arts (zonder beperkingen).
b. De forensisch arts FMG heeft in de voorafgaande vijf jaren gemiddeld minstens 12 uur per
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week dienst gehad als gemeentelijk lijkschouwer.
c. De forensisch arts FMG heeft in de voorafgaande vijf jaren gemiddeld minstens 12
lijkschouwen per jaar verricht.
d. De forensisch arts FMG heeft in de voorafgaande vijf jaren gemiddeld minstens 18 uur per
jaar relevante scholing gevolgd, waarvan bewijsstukken zijn bijgevoegd. Deze scholing is bij
voorkeur geaccrediteerd voor arts M&G, profiel forensische geneeskunde.
e. De forensisch arts neemt deel aan intercollegiale toetsing en/of het intercollegiaal overleg
van de forensische groep waarin hij werkzaam is.
11. De arts die om herregistratie verzoekt levert de toepasselijke bewijsstukken:
a. Kopie van inschrijving in het BIG-register
b. Kopie van diploma of certificaten van relevante bijscholing
c. Een verklaring van de werkgever of opdrachtgever dat hij in de voorafgaande 5 jaren
gemiddeld minstens 12 uur per week dienst heeft gehad als gemeentelijk lijkschouwer
d. Bewijsstukken van relevante scholing.
e. Een verklaring van de werkgever of opdrachtgever dat hij in de voorafgaande 5 jaren
deelnam aan intercollegiale toetsing en/of het intercollegiaal overleg van de forensische groep
waarin hij werkzaam is.
Bijzondere regeling forensisch arts KNMG
12. De registratie van artsen die ingeschreven zijn in het register van de SGRC als forensisch
arts KNMG wordt op verzoek en met inlevering van een bewijs van deze inschrijving zonder
verdere voorwaarden overgenomen in het FMG register als forensisch arts FMG. In het
bewijs van inschrijving in het FMG register zal verwezen worden naar de registratie-eisen van
het SGRC register, zodat er geen onduidelijkheid bestaat over welke eisen aan de registratie
verbonden zijn. De duur van de inschrijving in het FMG register komt overeen met de
registratie in het SGRC register. De kosten zoals genoemd onder punt 16 en 17 blijven in deze
bijzondere regeling van kracht.
Beëindiging
13. De inschrijving van de forensisch arts FMG in het register wordt direct beëindigd na een
tuchtrechtelijke of strafrechtelijke maatregel waardoor de betreffende arts niet meer mag
werken als (forensisch) arts.
Bezwaar
14. Tegen een afwijzende beslissing van toelating tot het register of herregistratie of een
beslissing tot verwijdering uit het register kan binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd
bezwaar worden aangetekend. Het bestuur beslist over het bezwaar.
Organisatie, kosten
15. Het register is ondergebracht bij het FMG-bestuur waarbij de verantwoordelijkheid voor
het beheer van het register bij één van de bestuursleden ligt, met administratieve
ondersteuning van het FMG-secretariaat.
16. Registratie en herregistratie is voor FMG-leden gratis, voor niet-FMG-leden bedragen de
kosten € 150,-.
17. Kosten voor behandeling van bezwaar bedragen voor FMG-leden € 150,- en voor nietFMG-leden € 300,-.
Voetnoten
(1) Uitsluitend artsen die als forensisch arts zijn ingeschreven in een daartoe gehouden
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register, worden benoemd als gemeentelijke lijkschouwer.
(2) Door het FMG erkende opleidingen:
– Vóór 01-04-2006: SSG, NSP(O)H, Juliuscentrum
– Vanaf 01-04-2006 t/m 31-12-2009: certificaten van de vier modules die samen de
‘Basisopleiding Forensische Geneeskunde’ vormden. Dit zijn de modules: lijkschouw,
arrestantenzorg basis, forensische technieken en onderzoek (of een vergelijkbare module),
letselbeschrijving.
– Vanaf 01-01-2010: certificaten van de zes modules die samen de ‘Basisopleiding
Forensische Geneeskunde’ vormen bij de NSPOH.
(3) Bijvoorbeeld: een geregistreerde huisarts krijgt vrijstelling voor de module waarin
klinische zorg aan arrestanten wordt behandeld.
BIJLAGE 1
Voorwaarden voor registratie als Forensisch arts FMG in opleiding (i.o.) (klik hier voor het
formulier)
De Forensisch arts in opleiding wordt op zijn verzoek geregistreerd in het FMG-register
‘Forensisch arts In Opleiding’.
Voorwaarden voor registratie in het register Forensisch arts FMG in opleiding:
a. De forensisch arts FMG in opleiding is ingeschreven in het Nederlandse BIG-register als
arts (zonder beperkingen).
b. De forensisch arts FMG in opleiding is aantoonbaar gestart met een door het FMG erkende
opleiding forensische geneeskunde (zie voetnoot4).
c. De forensisch arts FMG in opleiding is voor minstens 12 uur per week in dienst als
gemeentelijk lijkschouwer (gemiddeld per jaar).
d. De forensisch arts FMG in opleiding zal gemiddeld minstens 12 lijkschouwen per jaar gaan
uitvoeren.
e. De forensisch arts FMG in opleiding heeft een persoonlijke opleider in de forensische
geneeskunde, welke opleider geregistreerd forensisch arts is.
f. De opleider begeleidt in persoon de forensisch arts FMG in opleiding bij tenminste zijn
eerste 10 lijkschouwen (niet zijnde lijkschouwen in het kader van hulp bij zelfdoding /
levensbeëindiging op verzoek). Bij deze begeleide schouwen tekent de persoonlijk opleider
mede voor de lijkschouw, daarmee is de opleider verantwoordelijk voor de uitvoering van de
lijkschouw en de conclusies uit de lijkschouw.
Na deze 10 lijkschouwen overlegt de forensisch arts in opleiding na elke lijkschouw (niet
zijnde lijkschouw in het kader van hulp bij zelfdoding / levensbeëindiging op verzoek) met
een geregistreerd forensisch arts alvorens zijn conclusies vast te leggen. De naam van de
geregistreerde arts waarmee de forensisch arts FMG in opleiding overlegt en de resultaten van
het overleg worden vastgelegd in het dossier.
g. De opleider begeleidt in persoon de forensisch arts FMG in opleiding bij tenminste zijn
eerste 2 lijkschouwen in het kader van hulp bij zelfdoding / levensbeëindiging op verzoek. Bij
deze begeleide schouwen tekent de persoonlijk opleider mede voor de lijkschouw, daarmee is
de opleider verantwoordelijk voor de uitvoering van de lijkschouw en de conclusies uit de
lijkschouw. Na deze 2 lijkschouwen in het kader van hulp bij zelfdoding / levensbeëindiging
op verzoek kan de forensisch arts FMG in opleiding altijd overleggen met een geregistreerd
forensisch arts alvorens zijn conclusies vast te leggen. De naam van de geregistreerde arts
waarmee de forensisch arts FMG in opleiding overlegt en de resultaten van het overleg
worden vastgelegd in het dossier.
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Bij het verzoek om registratie in het register Forensisch arts FMG in opleiding worden de
volgende bewijsstukken bijgevoegd:
1. een kopie van het bewijs van inschrijving in het BIG-register als arts zonder beperkingen
en
2. een bewijs dat de Forensisch arts FMG in opleiding is gestart met een door het FMG
erkende opleiding in de forensische geneeskunde en
3. een verklaring van de persoonlijk opleider van de Forensisch arts FMG in opleiding, zijnde
een geregistreerd forensisch arts, waarin de opleider verklaart de persoonlijk opleider te zijn
van de forensisch arts FMG in opleiding met de daarbij behorende verplichtingen en
4. een getekende verklaring van de direkteur dat de Forensisch arts FMG in opleiding
minstens 12 uur per week forensische dienst draait met ingang van de datum van inschrijving
in het register Forensisch arts FMG in opleiding.
Voetnoot 4: Vanaf 01-01-2010: certificaten van de zes modules die samen de ‘Basisopleiding
Forensische Geneeskunde’ vormen bij de NSPOH.
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