Registratiereglement Kwaliteitsregister Tandprothetici
Ingangsdatum en versie: 1 januari 2022
In dit reglement zijn de werkwijzen en voorwaarden beschreven voor de handhaving van de
registratienormen van het Kwaliteitsregister Tandprothetici, hierna aangehaald als
Registratiereglement KRTP. De Registratienorm Kwaliteitsregister Tandprothetici beschrijft de
voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om als tandprotheticus te kunnen worden opgenomen in
het openbare Kwaliteitsregister Tandprothetici. Het gaat hierbij om de Registratienorm
Kwaliteitsregister Tandprothetici versie 1 januari 2022.
1. Eerste registratie
1. Een verzoek tot registratie kan ingediend worden volgens de daarvoor bestemde procedure met
het daarvoor bestemde (online) aanmeldingsformulier.
2. Personen die registratie aanvragen, zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijzen
waarmee aangetoond kan worden dat zij aan de registratienorm voldoen.
3. 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 KRTP een verzoek tot registratie staken.
4. Aan de eerste registratie in het Kwaliteitsregister Tandprothetici kan de commissie
Kwaliteitsregister Tandprothetici (commissie KRTP) voorwaarden verbinden.
5. Na toelating tot het register ontvangt de aanvrager hiervan een melding.
2. Registratieperiode
1. Een registratieperiode is een tijdsperiode met een start- en einddatum, waarbinnen gemeten
wordt of aan de registratienorm is voldaan.
2. Een nieuwe registratie en een hernieuwde registratie starten op de dag van toelating tot het
register.
3. Een herregistratie start aansluitend op de vorige registratieperiode.
4. De looptijd van de eerste registratieperiode is afhankelijk van de tijd die sinds de datum van
diplomering is verstreken en bedraagt maximaal 5 jaar.
3. Herregistratie
1. Herregistratie is het aanvragen/toekennen van een nieuwe opeenvolgende registratieperiode en
vindt plaats nadat aan de registratienorm is voldaan.
2. Een tandprotheticus kan op ieder moment gedurende zijn registratieperiode herregistratie
aanvragen, waarbij wordt getoetst of aan de registratienorm is voldaan. Op verzoek kan de nieuwe
registratieperiode ingaan op de dag waarop herregistratie wordt toegekend. De lopende
registratieperiode wordt in dat geval ingekort tot de dag dat de nieuwe registratieperiode ingaat.
3. Tot 3 maanden na het verlopen van een registratieperiode kan herregistratie worden aangevraagd
of toegekend. Daarna wordt de registratie in het openbare Kwaliteitsregister Tandprothetici
automatisch doorgehaald en gelden de regels voor hernieuwde registratie (zie hiervoor artikel 8).
4. Aan herregistratie in het Kwaliteitsregister Tandprothetici kan de commissie KRTP voorwaarden
verbinden.
4. Openbare publicatie van persoonsgegevens van geregistreerde tandprothetici
De volgende gegevens van een in het KRTP geregistreerde tandprotheticus worden op het voor het
publiek toegankelijke deel van de website van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)
gepubliceerd:
• achternaam;
• voorletters;

• diplomanummer;
• registratienummer;
• einddatum registratie.
Bij de inschrijving in PE-Online kan een deelnemer toestemming geven voor publicatie van
bovengenoemde persoonsgegevens.
Alleen personen die zijn opgenomen in het openbare Kwaliteitsregister Tandprothetici en te kennen
hebben gegeven hierin zichtbaar te willen zijn, mogen gebruik maken van het collectieve beeldmerk
van het Kwaliteitsregister Tandprothetici. Het gebruik van het beeldmerk van het Kwaliteitsregister
Tandprothetici door tandprothetici en anderen die niet zijn geregistreerd in het openbare
kwaliteitsregister is niet toegestaan. Het bestuur van de ONT zal hen hierop aanspreken.
Aanhoudend onrechtmatig gebruik van het KRTP-beeldmerk kan door het bestuur van de ONT
worden gesanctioneerd.
5. Overgang naar herziene regeling Kwaliteitsregister Tandprothetici (KRTP)
1. Bij de overgang naar de nieuwe registratienorm Kwaliteitsregister Tandprothetici en het
registratiereglement kwaliteitsregistratie tandprothetici per 1 januari 2022 kunnen tandprothetici die
over voldoende punten beschikken zich met ingang van 1 januari 2022 meteen laten herregisteren
voor een volgende registratieperiode, mits wordt voldaan aan de registratienorm versie 1 januari
2022.
2. Vanwege de coronapandemie is de tweede cyclus van de Kwaliteitsregistratie Tandprothetici
(KRTP) met een half jaar verlengd tot en met 30 juni 2022.
3. De KRTP-punten die in de vorige registratieperiode zijn opgebouwd zijn vanaf de datum waarop ze
zijn behaald maximaal vijf jaar (60 maanden) geldig. Geregistreerde tandprothetici kunnen de
behaalde KRTP-punten uit de voorgaande registratieperiode benutten om zich (eerder) te laten
herregisteren mits aan de registratienorm (zie artikel 3 Registratienorm KRTP) wordt voldaan. Dit
betekent dat een surplus aan KRTP-punten met een maximale geldigheid van 5 jaar ook tijdens de
overgang naar de nieuwe registratienorm kan worden gebruikt voor herregistratie in het
Kwaliteitsregister Tandprothetici.
4. Tijdens overgang naar de nieuwe registratienorm Kwaliteitsregister Tandprothetici en het
registratiereglement kwaliteitsregistratie tandprothetici kan artikel 9.1 buiten werking worden
gesteld.
5. Tijdens de overgangsfase naar de nieuwe registratienorm Kwaliteitsregister Tandprothetici en het
registratiereglement kwaliteitsregistratie tandprothetici neemt de ONT de kosten van de eerste
inschrijving dan wel eerste herregistratie voor haar rekening. Deze geste is eenmalig en geldt alleen
voor deelnemers die zich uiterlijk op 30 juni 2022 inschrijven of laten herregistreren.
6. Hardheidsclausule voor verlenging en vrijstelling
1. Voor personen die gedurende een periode van 6 maanden of langer als gevolg van persoonlijke
omstandigheden geen deskundigheidsbevorderende activiteiten konden ondernemen, kan de
registratieperiode verlengd worden. In plaats daarvan kan ook bij een gelijkblijvende periode de
norm naar rato worden aangepast.
2. Bij gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact die invloed hebben op de
mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering in algemene zin (zie bijvoorbeeld artikel 5.2 over de
coronacoulanceregeling), kan de Algemene Ledenvergadering van de Organisatie van Nederlandse
Tandprothetici besluiten om de registratieperiode te verlengen en/of de registratienorm naar rato
aan te passen.
3. Een verzoek voor verlenging en/of vrijstelling kan schriftelijk ingediend worden bij de
de commissie KRTP. Verzoeken worden in behandeling genomen nadat deze volledig zijn én voorzien
zijn van bewijzen die het verzoek ondersteunen.
4. Aan het verstrekken van een verlenging en/of vrijstelling kunnen voorwaarden verbonden worden.

7. Doorhaling en opzegging
1. In aanvulling op het bepaalde in de registratienorm wordt een registratie in het openbare register
doorgehaald als een persoon:
a. Drie maanden na het verlopen van een registratieperiode geen herregistratie is aangevraagd of
toegekend.
b. Na drie aanmaningen zijn betalingsverplichting niet nakomt.
c. De tandprotheticus evident in strijd handelt met een door de Algemene Ledenvergadering van de
ONT vastgestelde gedragscode voor tandprothetici (Codex)1.
d. Blijkens de bewijzen van deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten doelbewust een
onjuiste opgave heeft gedaan. In dat geval kan worden besloten de betreffende tandprotheticus niet
opnieuw in te schrijven in het KRTP. Dit ter beoordeling aan de commissie KRTP.
e. Zijn registratie en/of registratie-account schriftelijk opzegt, met inachtneming van een
opzegtermijn van een maand.
f. Is overleden.
2. Doorhaling van de registratie in het openbare register vindt eerst plaats de dag na het verstrijken
van de termijn voor het instellen van beroep.
3. Na doorhaling in het openbare register vervalt het recht op het gebruik van het KRTP-beeldmerk
en het vermelden van KRTP-registratie.
4. Bij doorhaling in het openbare register behoudt een persoon zijn KRTP-account (inschrijving in PEOnline), mits aan de hiervoor geldende betalingsverplichtingen wordt voldaan.
5. Als een persoon zijn KRTP-account (inschrijving in PE-Online) opzegt, wordt deze aan het einde van
het lopende kalenderjaar gesloten, tenzij zijn (openbare) registratieperiode eerder eindigt.
6. Bij opzegging vindt geen restitutie van bijdragen plaats. Vorderingen op onbetaalde bijdragen
blijven onverminderd van kracht.
7. Geregistreerde personen, die het niet eens zijn met besluiten van de commissie KRTP ten aanzien
van eerste registratie, herregistratie, doorhaling en hernieuwde registratie, kunnen bezwaar
aantekenen volgens het Reglement Beroepscommissie Kwaliteitsregister Tandprothetici.
8. Hernieuwde registratie
1. 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.
2. Als een persoon langer dan de duur van één volledige registratieperiode is uitgeschreven, kan die
opnieuw toegelaten worden als nieuwe deelnemer op het moment dat is voldaan aan de
registratienorm (i.c. voldoen aan de scholingsnorm en de werkervaringsnorm).
9. Registratiesysteem en tarieven
1. Het KRTP werkt met het online registratiesysteem PE-online. Deelnemers kunnen geen rechten
ontlenen aan verstrekte bewijzen en verklaringen, die niet via dit systeem zijn afgegeven.
2. 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 KRTP of PE-online worden afgewenteld.
3. Het KRTP is bevoegd om gegevens van deelnemers te beheren.
4. Voor inschrijving in PE-Online en herregistratie in het openbare register openbare
Kwaliteitsregister Tandprothetici gelden kostendekkende tarieven. Het bestuur van de Organisatie
van Nederlandse Tandprothetici (ONT) stelt deze tarieven voor inschrijving en herregistratie jaarlijks
vast en publiceert deze op de website van de ONT en de website Kwaliteitsregister Tandprothetici.
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10. Publicatie
1. Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van de ONT en de website Kwaliteitsregister
Tandprothetici.
2. In de ALV van de ONT wordt mededeling gedaan van dit besluit
11. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
12. Wijziging
Dit besluit kan worden gewijzigd door het bestuur, met dien verstande dat wijziging de instemming
van de algemene ledenvergadering van de ONT behoeft.
13. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Registratiereglement Kwaliteitsregister Tandprothetici.
De commissie Kwaliteitsregister Tandprothetici (commissie KRTP) is verantwoordelijk voor de
uitvoering van dit reglement. Zij kan daarbij taken en bevoegdheden mandateren aan het bureau van
de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Geregistreerde personen, die het niet eens
zijn met besluiten van de commissie KRTP ten aanzien van eerste registratie, herregistratie,
doorhaling en hernieuwde registratie, kunnen bezwaar aantekenen volgens het Reglement
Beroepscommissie Kwaliteitsregister Tandprothetici.
Dit Registratiereglement Kwaliteitsregister Tandprothetici treedt in de plaats van de voorgaande
Regeling Kwaliteitsregister Tandprothetici versie 18 november 2016 en de Beoordelingsregeling
Kwaliteitsregister Tandprothetici 18 november 20216, die vanaf de ingangsdatum van dit reglement
komen te vervallen. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie KRTP.
Voor het reglement van de commissie KRTP wordt verwezen naar het desbetreffende document,
aangeduid met de naam ‘Reglement Commissie Kwaliteitsregister Tandprothetici’ versie 1 januari
2022.
In overeenstemming met de statuten vastgesteld door Algemene Ledenvergadering van de ONT, op
voordracht van het bestuur van de ONT, te Utrecht, 5 november 2021,
M.H.C. (Marnix) de Romph MA
Voorzitter

Toelichting
Hieronder volgt per artikel uit het Registratiereglement Kwaliteitsregister Tandprothetici een nadere
toelichting. Aan deze informatie in de toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.
Ad. 1 Eerste registratie
Pas afgestudeerde tandprothetici kunnen gedurende hun eerste registratieperiode in het openbare
kwaliteitsregister worden vermeld als ze voldoen aan de toelatingsnorm , i.c. inschrijving in het
diplomaregister (zie Registratienorm Kwaliteitsregister Tandprothetici artikel 1 Toelatingsnorm
kwaliteitsregister). Het diploma mag hierbij niet ouder zijn dan 5 jaar. Net als bij de andere
tandprothetici wordt na afloop van de registratieperiode vastgesteld of aan de registratienorm is
voldaan.
Ad. 2 Registratieperiode
De registratieperiode van vijf jaar blijft ook bij de herziening ongewijzigd. Voor tandprothetici met
een ‘eerste registratie’ op grond van een diploma jonger 5 jaar wordt de looptijd van de
registratieperiode bepaald door de tijd die sinds de datum van diplomering is verstreken. Bij
registratie direct na diplomering duurt de eerste registratieperiode maximaal 5 jaar en bijvoorbeeld
nog 2 jaar als het diploma al 3 jaar oud is. Na deze eerste registratieperiode kan herregistratie
worden aangevraagd. Hiervoor geldt dat voldaan moet zijn aan de scholingsnorm van 120 punten en
de werkervaringseis 1600 uur.
Ad. 3 Herregistratie
Normaal gesproken wordt, als aan de norm is voldaan, een nieuwe registratieperiode aansluitend op
de huidige registratieperiode toegekend. Om meer flexibiliteit te bieden (één van de uitgangspunten
bij de herziening van het Kwaliteitsregister Tandprothetici), wordt de mogelijkheid geboden om op
elk gewenst moment herregistratie aan te vragen, zodra aan de registratienorm is voldaan. Een
nieuwe registratieperiode kan dan per direct ingaan. Als drie maanden na het verlopen van een
registratieperiode geen herregistratie is aangevraagd of toegekend, wordt de registratie in het
openbare Kwaliteitsregister Tandprothetici automatisch doorgehaald.
Ad. 4 Openbare publicatie van persoonsgegevens van geregistreerde tandprothetici
Van een tandprotheticus die in het openbare Kwaliteitsregister Tandprothetici staat, wordt een
beperkte set persoonsgegevens getoond, tenzij een tandprotheticus hiervoor geen toestemming
geeft. Een tandprotheticus die in het openbare kwaliteitsregister staat mag gebruik maken van het
KRTP-beeldmerk. Zonder vermelding in het openbare Kwaliteitsregister Tandprothetici kan een
tandprotheticus daar logischerwijs ook geen melding van maken en is het niet toegestaan het KRTPbeeldmerk te voeren. Ook een tandprotheticus die er voor kiest om niet zichtbaar te zijn in het
openbare Kwaliteitsregister Tandprothetici kan geen gebruik maken van het KRTP-beeldmerk.
Ad. 5 Overgang
Tandprothetici die op 1 januari 2022 over voldoende punten beschikken kunnen per direct worden
opgenomen in het openbare Kwaliteitsregister Tandprothetici. Personen met een geldige registratie
kunnen daardoor meteen gebruik maken van de flexibiliteit die de nieuwe registratienorm biedt.
Volgens de ‘coronacoulanceregeling’ die in de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 november 2020
werd vastgesteld krijgen tandprothetici die eind 2021 vanaf 1 januari 2017 geen 120 KRTPpunten hebben behaald of 220 punten sinds 1 januari 2012 nog zes maanden (tot en met 30 juni
2022) de gelegenheid om het benodigde aantal punten te behalen.
De KRTP-punten die in de vorige registratieperiode zijn opgebouwd zijn vanaf de datum waarop ze
zijn behaald maximaal vijf jaar (60 maanden) geldig. Volgens artikel 5.3 kunnen ook tijdens de

overgangsfase de behaalde KRTP-punten uit de voorgaande registratieperiode worden benut voor
herregistratie in het Kwaliteitsregister Tandprothetici. Aan de hand van de bestaande registratie zal
de geldigheid van de ingevoerde punten worden geverifieerd. Hiermee kan enerzijds tegemoet
worden gekomen aan de bezwaren ten aanzien van het vervallen van een surplus aan KRTP-punten,
zonder dat voorbij wordt gegaan aan de uitgangspunten gericht op het bevorderen van permanente
bij- en nascholing (‘een leven lang blijven leren’) met zoveel mogelijk flexibiliteit voor de
geregistreerde tandprothetici.
Om de overgang naar het nieuwe systeem te bevorderen zal de ONT de kosten van de eerste
inschrijving dan wel de eerste herregistratie voor haar rekening nemen. Deze geste is eenmalig en
geldt alleen voor deelnemers die zich uiterlijk op 30 juni 2022 inschrijven of laten herregistreren.
Ad. 6 Hardheidsclausule voor verlenging en vrijstelling
Gedurende een registratieperiode kunnen zich privé omstandigheden voordoen waardoor een
tandprotheticus met een valide reden, tijdelijk of in mindere mate, niet aan de registratienorm kan
voldoen. Bijvoorbeeld door zwangerschap, arbeidsongeschiktheid of langdurig 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.
Ad. 7 Doorhaling en opzegging
Een doorhaling is het beëindigen van een vermelding in het openbare Kwaliteitsregister
Tandprothetici. Een persoon behoudt evenwel zijn KRTP-account (inschrijving in PE-Online) zodat
hij/zij opgave van deskundigheidsbevorderende activiteiten kan blijven doen. Daarmee kan een
tandprotheticus zich opnieuw kwalificeren voor een vermelding in het openbare register; dit wordt
hernieuwde registratie genoemd.
Bij bewezen doelbewuste en onjuiste opgave van KRTP-punten kan de commissie KRTP besluiten de
betreffende tandprotheticus niet opnieuw in te schrijven in het KRTP. Het Reglement
Beroepscommissie Kwaliteitsregister Tandprothetici biedt de mogelijkheid om bezwaar en beroep
aan te tekenen tegen besluiten van de commissie KRTP.
Opzeggen van een KRTP-account kan schriftelijk (per mail) voor het einde van de registratieperiode
of voor het eind van elk kalenderjaar. De geregistreerde gegevens worden 10 jaar bewaard zoals in
de privacy verklaring staat vermeld.
Ad 8. Hernieuwde registratie
Registratie is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Patiënten die het register raadplegen én tandprothetici
of tandartsen die doorverwijzen naar een bekwame collega, rekenen erop dat geregistreerde
tandprothetici 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
KRTP-account (inschrijving PE-Online) kan op het moment van aanvraag voor hernieuwde registratie
teruggekeken worden over het tijdvak van één registratieperiode (ergo 5 jaar) of de norm is behaald.
Een persoon die langer dan 5 jaar is uitgeschreven uit het openbare Kwaliteitsregister Tandprothetici,
kan na 5 jaar opnieuw als nieuwe deelnemer worden toegelaten tot het openbare kwaliteitsregister
op het moment dat is voldaan aan de registratienorm (i.c. het behalen van 120 punten volgens de
scholingsnorm en de werkervaringsnorm van 1600 uur over de afgelopen 5 jaar).
Ad. 9 Registratiesysteem en tarieven
Het flexibiliseren van de kwaliteitsregistratie (loslaten van de systematiek met vaste cohorten) brengt
enkele noodzakelijke administratieve aanpassingen met zich mee. Door aansluiting te zoeken bij de
raamovereenkomst van het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) met PE-online kan de administratieve

belasting voor het secretariaat rond het KRTP worden beperkt en worden de licentiekosten
verminderd. Het bestuur van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) stelt voor
inschrijving en herregistratie jaarlijks kostendekkende tarieven vast. Deze tarieven zijn te vinden op
de website van de ONT en de website Kwaliteitsregister Tandprothetici.

