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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende regels voor de waarborging en bevordering van 

de kwaliteit in de gezondheidzorg (Landsverordening kwaliteit in de gezondheidzorg) 

 
             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening houdende regels voor de waarborging en bevordering van de kwaliteit in de 
gezondheidzorg (Landsverordening kwaliteit in de gezondheidzorg), moge de Raad Uwe 
Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Algemeen 
 
1.1 Met onderhavige ontwerp wordt beoogd een geheel nieuw wettelijk kader te creëren dat 
een adequate basis biedt voor de waarborging en bevordering van overheidswege van de 
kwaliteit van de gezondheidszorg die in Aruba wordt aangeboden.1 De Raad maakt ondermeer 
opmerkingen over de inhoud van de probleemdefinitie, de wijze van normstelling, de positie van 
de zorgverzekeraar, de doelmatigheid, de reikwijdte, en de regeling van het toezicht en de hand-
having in het ontwerp. De Raad heeft bij zijn toetsing de ontwerp-landsverordening beroepen in 
de gezondheidszorg (hierna: LvBIG) waarover op 5 juni 2013 werd geadviseerd2, betrokken. 
 
1.2  Tezamen met de LvBIG wordt met het onderhavige ontwerp en de nog tot stand te 
brengen grote hoeveelheid uitvoeringswetgeving een omvangrijk wetgevingsproject opgestart. 
Deze omstandigheid, die een aanzienlijke belasting zal vormen voor de aanwezige wetgevings-
capaciteit, rechtvaardigt naar de mening van de Raad een probleemdefinitie die een duidelijk en 
concreet inzicht geeft in de bestaande problemen ter zake van de kwaliteit van de zorg. Daartoe 
volstaat naar ’s Raads oordeel niet de enkele verwijzing naar de uit artikel V.23 van de Staats-
regeling van Aruba voortvloeiende overheidstaak inzake de bevordering van de kwaliteit van de 
gezondheidszorg. In dit kader zij er bovendien op gewezen dat de vigerende gezondheids-
wetgeving hier te lande reeds ter uitvoering van artikel V.23 van de Staatsregeling van Aruba 
geldt. Mede met het oog op de hierna te bespreken problematiek inzake de voorgestelde wijze 
van normstelling en de gevolgen daarvan voor de effectiviteit van de handhaving acht de Raad 
het noodzakelijk dat de huidige stand van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Aruba wordt 
beschreven. Vervolgens dient te worden aangegeven welke concrete problematiek met 
betrekking tot de waarborging van die kwaliteit speelt en in hoeverre de vigerende gezondheids-
wetgeving tekortschiet ter oplossing daarvan. 
 

                                                 
1 MvT, p. 2. 
2 Advies van de Raad dd. 5 juni 2013, kenmerk RvA 41-13. 
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1.3 Voorgesteld artikel 3 bevat het centrale begrip met betrekking tot de bevordering en 
waarborging van de kwaliteit van de zorg. In dit artikel wordt de zorgaanbieder verplicht tot het 
bieden van ‘verantwoorde zorg’. De Raad constateert dienaangaande dat het ontwerp geen 
materiële kwaliteitsnormen bevat. De overige in voorgesteld Hoofdstuk 2 opgenomen bepa-
lingen bevatten naar de mening van de Raad slechts voorschriften die inzicht in de wijze van 
zorgverlening trachten te bewerkstelligen. In het licht van het gebrek aan inhoudelijke 
kwaliteitsnormen vraagt de Raad zich af of aan het begrip ‘verantwoorde zorg’ voldoende 
zelfstandige betekenis toekomt om te kunnen dienen als wettelijke norm. Uit artikel V. 23 van de 
Staatsregeling van Aruba blijkt immers reeds dat de volksgezondheid dient te worden bevorderd. 
In het begrip ‘zorg’ zit derhalve reeds besloten dat dit op verantwoorde wijze geschiedt. 
 
1.4 Opstelling en invulling van materiële kwaliteitsnormen inzake verantwoorde zorg dienen 
vervolgens te geschieden door de zorgaanbieders. De regering acht deze zelfregulering door 
zorgaanbieders in het belang van een effectief toezicht en handhaving.3 De Raad deelt deze 
opvatting niet. Bezwaarlijk valt in te zien hoe dergelijke inhoudelijke kwaliteitsnormen die niet 
door de overheid zijn opgesteld van overheidswege op een doelmatige wijze kunnen worden 
gehandhaafd. De overheid zal voor wat betreft de interpretatie van de norm immers afhankelijk 
zijn van de opvatting van de zorgaanbieder ter zake. De Raad is dan ook van oordeel dat de in 
het ontwerp voorgestelde bestuurlijke sancties slechts kunnen worden aangewend ter 
handhaving van de meer objectief handhaafbare voorschriften zoals opgenomen in de 
voorgestelde artikelen 5 tot en met 11. De Raad vraagt zich af of het hiervoor geschetste 
handhavingsdeficit voldoende is onderkend en beveelt aan, mede met het oog op de uitvoerings-
praktijk, hierop in de toelichting nader in te gaan.  
 
1.5 Ten aanzien van de hiervoor beschreven zelfregulering door zorgaanbieders wijst de 
Raad op het rapport “Implementatie Kwaliteitswet zorginstellingen” dat op 10 juni 2009 door de 
Nederlandse Algemene Rekenkamer is uitgebracht.4 Vanwege het feit dat de Nederlandse 
Kwaliteitswet zorginstellingen model heeft gestaan voor het onderhavige ontwerp, acht de Raad 
de bevindingen in dit rapport relevant ter toetsing van de doelmatigheid van het ontwerp. De 
belangrijkste conclusie uit voornoemd rapport is dat de zelfregulering binnen de zorgsectoren 
niet tot het beoogde resultaat heeft geleid: 

‘De zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliënten zijn er tussen 1996 en 2006 onvoldoende in 
geslaagd een gedeelde visie (kwaliteitskaders met indicatoren en normen) te ontwikkelen over wat 
moet worden verstaan onder verantwoorde zorg. Daarnaast heeft de zelfregulering in die periode 
niet bij alle zorgaanbieders geleid tot goed functionerende kwaliteitssystemen.’ 5 

 

In dit kader vraagt de Raad zich af welke - specifieke aan de Arubaanse zorgsector gerelateerde 
omstandigheden - hebben geleid tot de overtuiging dat zelfregulering door die zorgsector hier te 
lande wel zal leiden tot deugdelijke en handhaafbare materiële kwaliteitsnormen op het gebied 
van de gezondheidszorg. De Raad acht het noodzakelijk dat hieromtrent in de memorie van 
toelichting een onderbouwing wordt opgenomen. 
 
1.6 In Nederland heeft inmiddels de gedachte postgevat dat van overheidswege meer 
inhoudelijke kwaliteitsnormen op het gebied van de zorg dienen te worden gesteld. Dit valt af te 
leiden uit het thans bij de Tweede Kamer aanhangige voorstel van wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg.6 Dit wetsvoorstel voorziet ondermeer in een aanscherping van de rechten van de 
cliënt, een nadere invulling van het begrip kwaliteit, nieuwe informatieplichten en de regeling van 
ketenverantwoordelijkheid. Gezien het voorgaande en het feit dat artikel V.23 van de Staats-
regeling van Aruba de regering als primair verantwoordelijke voor de bevordering van de 

                                                 
3 MvT, p. 5 en 18. 
4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31961, nrs. 1-2. 
5 Rapport “Implementatie Kwaliteitswet zorginstellingen”, p. 12. 
6 Kamerstuknummer, 32402, nr. 2. 
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volksgezondheid aanwijst, adviseert de Raad de voorgestelde zelfregulering door de zorgsector te 
heroverwegen en over te gaan tot nadere materiële normstelling op het terrein van de kwaliteit 
van de zorg. 
 
1.7 De Raad is van oordeel dat de positie en rol van de zorgverzekeraars (met name de 
Algemene ziektekostenverzekering hierna: AZV) met betrekking tot de voorgestelde kwaliteits-
verhogende maatregelen in de memorie van toelichting onderbelicht zijn. In dit kader zij er op 
gewezen dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van de voorgestelde kwaliteits- verhogende 
verplichtingen voor een significant deel afhankelijk zullen zijn van de mate waarin deze 
financierbaar zullen blijken te zijn. Derhalve acht de Raad het van groot belang dat inzicht wordt 
verschaft in de mate waarin de zorgverzekeraars zich gecommitteerd hebben aan de doelstel-
lingen van het ontwerp en welk gevolg dit heeft voor de kosten van de AZV en de gevolgen 
voor de verzekerden. De toelichting ware met een beschouwing ter zake uit te breiden.  
 
1.8 In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat ook ouderen- en gehandicapten-
zorg onder het zorgbegrip van het ontwerp vallen.7 De Raad deelt deze opvatting niet. De in 
voorgesteld artikel 1 opgenomen definitie van zorg beperkt zich tot gezondheidszorg. De aan 
ouderen- en gehandicaptenzorg inherente dienstverleningscomponent (bijvoorbeeld de zorg 
voor levensonderhoud of vervoer) is in voornoemde definitie niet begrepen. Indien het gewenst 
is dat de integrale ouderen- en gehandicaptenzorg onder de werking van het ontwerp wordt 
gebracht op het moment van inwerkingtreding daarvan, dan ware het zorgbegrip zoals geregeld 
in artikel 1 van het ontwerp uit te breiden. Indien wordt beoogd de ouderen- en gehandicap-
tenzorg op een later tijdstip onder de werking van het ontwerp te brengen dan ware een 
landsbesluit, h.a.m. op grond van voorgesteld artikel 1, tweede lid, op te stellen. 
 
1.9 De Raad onderschrijft het voornemen van de regering tot het tot stand brengen van een 
Landsverordening houdende algemene regels van bestuursrecht waarbij prioriteit wordt gegeven 
aan de opstelling van algemene voorschriften ter zake het toezicht op de naleving en de 
bestuurlijke handhaving van wettelijke voorschriften.8 In zijn advies inzake de ontwerp-
landsverordening bestuurlijke handhaving arbeidswetgeving wees de Raad reeds op het gevaar 
van versnippering van de toezichts- en handhavingswetgeving hier te lande.9 De Raad moet 
helaas vaststellen dat ook het onderhavige ontwerp bijdraagt aan deze versnippering. Gerelateerd 
aan de recentelijk in werking getreden Landsverordening bestuurlijke handhaving arbeids-
wetgeving (AB 2013 no. 13) (hierna: LvBHA) is zonder nadere motivering niet duidelijk 
waarom: 
- in voorgesteld artikel 12, zevende lid, de procureur-generaal de bevoegdheid wordt toegedeeld 

tot het verlenen van een machtiging tot binnentreden van een woning terwijl dat in de LvBHA 
is opgedragen aan de rechter-commissaris;10 

- in voorgesteld artikel 19, vierde lid, de uitvoeringsrichtlijnen en de grondslagen van de hoogte 
van de last onder dwangsom en bestuurlijke boete in een beleidsdocument dienen te worden 
geregeld terwijl dit in de LVBHA bij landsbesluit, h.a.m. dient te geschieden;11  

- niet is voorzien in een verbod op cumulatie van herstelsancties.12 
 
Gezien het voorgaande adviseert de Raad voortvarendheid te betrachten met betrekking tot de 
totstandkoming van een Landsverordening houden algemene regels van bestuursrecht. 

                                                 
7 MvT, p. 6. 
8 MvT, p. 11 en 12. 
9 Advies van de Raad dd. 17 oktober 2012, kenmerk 147-12, onderdeel 1.3. 
10 Zie artikel 2, vierde lid, van de LvBHA. Ook in artikel 41, vierde lid, van de Haven- en redeverordening (AB 2013 
no. 31) wordt deze bevoegdheid toegedeeld aan de rechter-commissaris. 
11 Zie artikel 3, vierde lid van de LvBHA. Vergelijk ook artikel 53, vijfde lid, van de haven- en redeverordening (AB 
2013 no. 31) 
12 Vgl. artikel 5:6 van de Nederlandse Algemene wet bestuursrecht. 
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1.10 De Raad acht het wenselijk dat een nadere karakterisering plaatsvindt van de bijzondere 
bevoegdheden van de Inspecteur Gezondheidszorg, zoals voorzien in de tweede paragraaf van 
Hoofdstuk 3 van het ontwerp. Plaatsing van de bijzondere bevoegdheden van de Inspecteur in 
het Hoofdstuk dat betrekking heeft op het toezicht en de daarmee samenhangende 
aangelegenheden doet vermoeden dat deze bevoegdheden het toezicht op de kwaliteit van de 
gezondheidszorg betreffen. De Raad is echter van oordeel dat indien de bevoegdheden geregeld 
in de voorgestelde artikelen 16 en 17 worden beschouwd in samenhang met de sanctiebevoegd-
heid zoals neergelegd in voorgesteld artikel 18, er sprake is van een bijzondere bevoegdheid tot 
oplegging van een last onder bestuursdwang. Deze kwalificatie heeft in de eerste plaats tot 
gevolg dat regeling van deze bevoegdheid zou dienen plaats te vinden in Hoofdstuk 4 van het 
ontwerp dat immers betrekking heeft op handhaving. In de tweede plaats rijst echter de vraag 
waarom de algemene bestuursdwangbevoegdheid zoals opgenomen in de tweede paragraaf van 
voorgesteld Hoofdstuk 4 niet volstaat ter handhaving van de voorschriften zoals opgenomen in 
Hoofdstuk 2 van het ontwerp. Dit klemt temeer vanwege het feit dat er een gedeeltelijke overlap 
plaatsvindt met betrekking tot de te handhaven voorschriften. Evenals de algemene 
bestuursdwangbevoegdheid is ook de bijzondere bestuursdwangbevoegdheid gericht op herstel 
van een onrechtmatige situatie. Derhalve zou ten aanzien van de oplegging van deze bestuurlijke 
sancties een cumulatieverbod moeten geleden. De Raad acht het voorts in het belang van de 
uitvoeringspraktijk noodzakelijk dat de toegevoegde waarde van de bijzondere bestuursdwang-
bevoegdheid zoals opgenomen in de tweede paragraaf Hoofdstuk 3 wordt onderbouwd. 
 
2. Ontwerp-landsverordening 
 
2.1 In de derde overweging van de considerans worden de ‘beroepsbeoefenaren’ genoemd.  
Aangezien onderhavig ontwerp zich richt op zorgaanbieders, en met voorgesteld artikel 1 reeds 
wordt beoogd beroepsbeoefenaren onder de definitie van het begrip zorgaanbieder te brengen 
beveelt de Raad aan om in de derde overweging de zinsnede ‘beroepsbeoefenaren en 
instellingen’ te vervangen door: zorgaanbieders. 
 
2.2 Onder verwijzing naar onderdeel 1.8 van dit advies wijst de Raad er op dat er zorg 
bestaat waarvan een dienstverleningscomponent deel uitmaakt. Ter aanduiding van degene 
jegens wie dergelijke zorg wordt verleend is naar de mening Raad de term patiënt – mede gezien 
de daaraan in het normale spraakgebruik gegeven betekenis – te beperkt. De Raad adviseert 
derhalve om in voorgesteld artikel 1, eerste lid de term ‘patiënt’ te vervangen door: cliënt. 
 
2.3 De Raad merkt op dat de in voorgesteld artikel 2, tweede lid, geregelde inschrijvings-
plicht voor zorgaanbieders niet valt onder het toepassingsbereik van de verschillende 
handhavingsbepalingen in het ontwerp. Met het oog op de waarborging van de actualiteit van 
het instellingenregister adviseert de Raad in het ontwerp de mogelijkheid tot bestuurlijke 
handhaving van voornoemde inschrijvingsplicht op te nemen. 
 
2.4 De Raad acht de redactie van voorgesteld artikel 3 wetstechnisch onjuist omdat zij een 
doublure bevat. Beoogd zal zijn om door het gebruik van de termen ‘doeltreffende’, ‘doelmatige’ 
en ‘patiëntgerichte’ invulling te geven aan het begrip ‘verantwoorde zorg’. De gekozen redactie 
echter maakt dat de facto wordt bepaald dat een zorgaanbieder verantwoorde zorg aanbiedt die 
in ieder geval verantwoord wordt verleend. De Raad beveelt aan in voorgesteld artikel 3 deze 
doublure te elimineren en voornoemde termen te gebruiken ter nadere invulling van het begrip 
‘verantwoorde zorg’. Hierbij merkt de Raad op dat de betreffende termen op zichzelf weinig 
inhoudelijke houvast bieden voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid in de 
hoedanigheid van toezichthouder en handhaver. Hierop is reeds gewezen in het algemeen deel 
van dit advies. 
Ten aanzien van de voorgestelde afstemming van de verantwoorde zorg op de reële behoefte 
van de patiënt wijst de Raad op de toegankelijkheid van de zorg die een belangrijk onderdeel zal 
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uitmaken van die behoefte. De Raad is van mening dat de effectiviteit van eisen ter beperking 
van de wachttijden voor patiënten voor een groot deel wordt bepaald door de financiële ruimte 
die de zorgverzekeraar ter zake bereid is toe te staan. Immers, de maximale werklast van een 
medisch beroepsbeoefenaar kan als een vast gegeven worden beschouwd. Terugdringing van 
wachttijden voor medische zorg kan dan slechts geschieden door meer beroepsbeoefenaren toe 
te laten hetgeen kostenverhogend zal werken. Ook deze omstandigheid noopt naar ’s Raads 
oordeel tot een nadere beschouwing van de rol van de zorgverzekeraar op het gebied van de 
realisering van kwaliteiteisen in de zorg. 
 
2.5 De Raad vraagt zich af waarom de in voorgesteld artikel 4, tweede lid, opgenomen 
verplichting beperkt is tot zorgaanbieders die een instelling beheren. Het komt de Raad voor dat 
ook individuele beroepsbeoefenaren personeel in dienst kunnen hebben. Ook voor dit personeel 
zouden kwaliteitseisen dienen te gelden. 
 
2.6  De Raad constateert dat het in voorgesteld artikel 5 het begrip ‘beroepspraktijk’ wordt 
gebezigd. Ter onderscheiding van het begrip ‘instelling’ adviseert de Raad in voorgesteld artikel 1 
een definitie op te nemen van het begrip ‘beroepspraktijk’. De Raad merkt op dat het gebruik 
van het woord ‘naleving’ in artikel 5, onderdeel b, van het ontwerp tot gevolg heeft dat 
verantwoorde zorg is bereikt. Het betreffende onderdeel is echter opgesteld teneinde naleving 
van voorgesteld artikel 3 mogelijk te maken. De Raad beveelt derhalve aan om in onderdeel b 
van voorgesteld artikel 5 het woord ‘naleving’ te vervangen door: uitvoering.  
 
2.7 Uit de toelichting op voorgesteld artikel 8, onderdeel b, blijkt dat wordt beoogd seksueel 
misbruik van een patiënt door een medewerker van een instelling of beroepspraktijk onder de 
meldingsplicht te brengen.13 De redactie van dit onderdeel maakt het - door het gebruik van het 
tweede woord ‘of’ – echter mogelijk dat ook seksueel misbruik tussen werknemers van zorgaan-
bieders en tussen patiënten moeten worden gemeld. De toelichting geeft echter uitdrukkelijk aan 
dat die gevallen niet onder de meldingsplicht vallen.14 Het ontwerp en de toelichting dienen 
derhalve met elkaar in overeenstemming te worden gebracht. 
 
2.8 In voorgesteld artikel 10, eerste lid, wordt de term ‘beroepsbeoefenaren’ gebruikt. Deze 
term wordt echter niet gedefinieerd in het ontwerp. De Raad beveelt aan hierin te voorzien en 
daarbij aansluiting te zoeken bij de definitie van het begrip ‘beroepsbeoefenaar’ zoals 
opgenomen in de LvBIG. 
 
2.9 Met betrekking tot de in voorgesteld artikel 11 geregelde bevoegdheden van de 
klachtencommissie acht de Raad het niet duidelijk hoe deze dienen te worden gekwalificeerd. 
Voorgesteld artikel 11 voorziet in de toedeling van de bevoegdheid aan de klachtencommissie 
tot vaststelling van een situatie van structureel onverantwoorde zorg en daaraan gekoppeld een 
soort aanwijzingsbevoegdheid jegens de zorgaanbieder tot het treffen van de noodzakelijke 
maatregelen. Hiermede wordt de klachtencommissie voor dat deel van haar werkzaamheden met 
enig openbaar gezag bekleed in de zin van artikel 1, van de Landsverordening administratieve 
rechtspraak (AB 1993 no. 45, hierna: de LAR) en is zij derhalve als bestuursorgaan te 
kwalificeren. De in voorgesteld artikel 11, tweede lid besloten liggende aanwijzingsbevoegdheid 
waaraan volgens de toelichting termijnen kunnen worden verbonden15 alsmede de meldings-
plicht aan de Inspecteur kunnen worden beschouwd als zijnde gericht op rechtsgevolg (door de 
melding wordt immers de Inspecteur in staat gesteld zijn handhavingsbevoegdheid toe te passen) 
waardoor de toepassing van voornoemde bevoegdheden als beschikkingen kunnen worden 
gekenschetst. Tegen deze beschikkingen staat ingevolge de LAR bezwaar en beroep open. De 

                                                 
13

 MvT, p. 22. 
14

 MvT, p. 22 en 23. 
15

 MvT, p.25. 
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Raad vraagt zich af of deze omstandigheid is beoogd. De Raad beveelt aan in de toelichting een 
nadere beschouwing omtrent het rechtskarakter van zowel de klachtencommissie als de 
voorgestelde bevoegdheden op te nemen. Overigens is de Raad van mening dat een orgaan dat 
ten principale met enige vorm van rechtspraak (klachtbehandeling) is belast niet het meest 
aangewezen orgaan is om daarnaast uitvoerende bevoegdheden toegedeeld te krijgen. Hierbij 
bestaat tevens het gevaar dat een doublure op het gebied van aanwijzingsbevoegdheden optreedt 
vanwege het feit dat reeds de Inspecteur met een dergelijke bevoegdheid is belast in voorgesteld 
artikel 16. 
 
2.10 De Raad vraagt zich af waarom de in voorgesteld artikel 12, eerste lid, geregelde 
benoeming van toezichthouders is beperkt tot ambtenaren. Personen die op grond van een 
arbeidsovereenkomst voor de overheid werkzaam (zullen) zijn worden hiermee uitgesloten 
hetgeen vanuit het oogpunt van een flexibele vulling van het toezichthoudersbestand niet aan te 
raden is. Voorts wordt als vereiste voor aanwijzing als toezichthouder gesteld dat de betreffende 
ambtenaar werkzaam moet zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg. De vraag rijst in dit kader of 
toezichthouders die op basis van de Gezondheidsverordening (AB 1989 no. GT 28) zijn 
benoemd zullen overgaan naar de Inspectie op het moment dat op grond van voorgesteld artikel 
35 de Gezondheidsverordening wordt ingetrokken en derhalve de Directie Volksgezondheid zal 
ophouden te bestaan. 
De Raad is van oordeel dat artikel 12, eerste lid, onderdeel c, van het ontwerp een te vergaande 
delegatie bevat. De aanwijzing bij ministeriële regeling van landsverordeningen die ook onder het 
toezichtsregime van het ontwerp zullen komen te ressorteren staat in een onjuiste verhouding 
tot het niveau van het ontwerp en de aan te wijzen regelingen. De Raad adviseert de 
voorgestelde aanwijzing te laten plaatsvinden bij landsbesluit, h.a.m. 
Onder verwijzing naar hetgeen is gesteld in onderdeel 2.6 van dit advies wijst de Raad met het 
oog op de toepassing van voorgesteld artikel 12, vierde lid, onderdeel e, op het grote belang dat 
is gemoeid met een definitie van de term ‘beroepspraktijk’. Voorkomen dient te worden dat 
onduidelijkheid bestaat over de omstandigheid of een woning al dan niet deel uitmaakt van een 
beroepspraktijk. 
 
2.11 Met betrekking tot voorgesteld artikel 13 is de Raad van oordeel dat het deelnemen aan 
toezichtsactiviteiten door functionarissen van een ander land van het Koninkrijk met voldoende 
waarborgen ten behoeve van de onderzoekssubjecten omkleed dient te zijn. De Raad is van 
mening dat hiervan thans onvoldoende sprake is. Het ontwerp noch de toelichting maakt 
duidelijk wat de reikwijdte is van de voorgestelde deelneming. Het komt de Raad echter voor dat 
niet-Arubaanse functionarissen teneinde op een zinvolle en doelmatige wijze deel te kunnen 
nemen aan toezichtshandelingen de in artikel 12, vierde lid, van het ontwerp beschreven 
bevoegdheden zullen moeten kunnen toepassen en in de praktijk ook zullen gaan gebruiken. In 
dit kader constateert de Raad dat het landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (AB 
1998 no. 70) niet op de betreffende functionarissen van toepassing wordt verklaard waardoor 
een omvangrijk aantal waarborgen voor een juiste bevoegdheidsuitoefening op het gebied van 
het toezicht ontbreken. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat die functionarissen zich niet 
hoeven te legitimeren ingeval zij deelnemen aan toezichtshandelingen. Deze situatie acht de 
Raad onwenselijk. De Raad geeft derhalve in overweging om functionarissen van andere landen 
van het Koninkrijk waarvan het wenselijk wordt geacht dat zij in Aruba toezichtshandelingen 
verrichten op het gebied van de volksgezondheid op grond van voorgesteld artikel 12, eerste lid, 
(tijdelijk) bij beschikking aan te wijzen als toezichthouder. In de betreffende aanwijzings- 
beschikking (landsbesluit) kan vervolgens de beperking worden opgenomen dat de uitvoering 
van de toezichtsbevoegdheden op aanwijzing en in tegenwoordigheid van een lokale 
toezichthouder dient te geschieden. In dat geval dient echter het vereiste dat de toezichthouder 
de ambtelijke status dient te bezitten zoals opgenomen in voorgesteld artikel 12, eerste lid, te 
vervallen. 
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2.12 De Raad vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is van de in voorgesteld artikel 14 
geregelde bevoegdheid inlichtingen te vorderen en de daaraan gekoppelde mededelingsplicht, nu 
deze materie reeds is geregeld in voorgesteld artikel 12, vierde lid, onderdeel a, en het negende 
lid van artikel 12. 
 
2.13 Ten aanzien van voorgesteld artikel 16, eerste lid, merkt de Raad op dat dit artikel mede 
ziet op de handhaving van voorgesteld artikel 6. Artikel 6 bevat echter een delegatiebepaling die 
op zichzelf niet geschikt is voor handhaving. Indien is beoogd om bepalingen in 
uitvoeringswetgeving onder de werking van voorgesteld artikel 16 te brengen dan ware de term 
‘bij of krachtens’ daartoe aan te wenden. 
 
2.14 De Raad constateert dat de in artikel 6, eerste lid, van de Krankzinnigenverordening (AB 
1992 no. GT 15) geregelde meldingsplicht voor personen die krankzinnigen verplegen niet onder 
het toepassingsbereik van voorgesteld artikel 19 valt. De Raad meent nochtans dat het 
betreffende artikel zich leent voor bestuurlijke handhaving. Evenals is geschied in voorgesteld 
artikel 27, tweede lid, adviseert de Raad uit het oogpunt van uniformiteit om ook in artikel 19 
van het ontwerp het vereiste op te nemen dat de last onder dwangsom op schrift wordt gesteld. 
 
2.15  Naar ’s Raads mening horen het vijfde en zesde lid van voorgesteld artikel 24 om 
wetstechnische redenen niet in dat artikel thuis. Artikel 24 van het ontwerp regelt immers het 
vervallen van de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen en voorziet in een 
conflictenregeling ter zake de punitieve handhaving. Voornoemde leden betreffen echter de 
opheffing van een last onder dwangsom. Deze sanctie is gericht op herstel van de onrechtmatige 
situatie en past daarom niet in een artikel dat sec een regeling van punitieve sancties inhoudt. 
 
2.16 Met betrekking tot de in voorgesteld artikel 27, eerste lid, opgenomen regeling van de 
last onder bestuursdwang is bezwaarlijk voor te stellen hoe de verplichtingen voor de 
klachtencommissie (deze is namelijk de normadressaat) zoals geregeld in voorgesteld artikel 11 
effectief kunnen worden gehandhaafd door middel van de toepassing van bestuursdwang. De 
Raad beveelt aan de toepasselijkheid van handhaving door middel van een last onder 
bestuursdwang van de in voorgesteld artikel 11 opgenomen verplichtingen te heroverwegen. 
 
2.17 Ten aanzien van de voorgestelde wijziging van de Gezondheidsverordening in artikel 34 
van het ontwerp wijst de Raad er op dat, indien het wenselijk is dat de directeur van de Directie 
Volksgezondheid toezichthoudende bevoegdheden bezit op grond van artikel 6 van die 
landsverordening, ook in voornoemd artikel 6 het woord ‘ambtenaren’ dient te worden 
vervangen door: personen.  
 
2.18  Het bevreemdt de Raad dat de in voorgesteld artikel 36 opgenomen verplichting voor 
de zorgaanbieder, om binnen drie maanden na inwerkingtreding van het ontwerp aan de 
toepasselijke voorschriften te voldoen, noch bestuurlijk noch strafrechtelijk worden 
gehandhaafd. De Raad beveelt aan hierin te voorzien. 
 
3. Memorie van toelichting 
 
3.1 Op pagina 18 van de toelichting wordt gesteld dat ter invulling van het begrip 
‘verantwoorde zorg’ de betrokken zorgaanbieders en de Inspectie zich kunnen laten leiden door 
de Nederlandse normen en richtlijnen. De Raad acht het wenselijk dat in dit kader de conclusies 
van het in onderdeel 1.5 van dit advies genoemde rapport worden betrokken ter bepaling of aan 
de toepassing van Nederlandse normen ter zake wel reële betekenis toekomt. 
 
3.2 Naar aanleiding van het gestelde op pagina 20 en 21 van de toelichting aangaande de 
kwaliteitsbewaking, -beheersing en -verbetering en het daartoe op te stellen jaarverslag, vraagt de 



RvA 29-13 

 

 8 

 

Raad zich af welke kwaliteitsindicatoren door de Inspectie zullen worden gehanteerd ter bepaling 
of wordt voldaan aan de kwaliteitseisen en op welke wijze deze kenbaar zullen zijn voor zowel 
zorgaanbieders als patiënten. De Raad acht een verduidelijking ter zake op zijn plaats.  
 
 3.3 Anders dan wordt gesteld op pagina 29 van de toelichting heeft in het algemeen deel van 
de toelichting geen bespreking plaatsgevonden van de bijzondere bevoegdheden van de 
Inspecteur. Het hiervoor in onderdeel 1.10 gestelde noopt hier echter toe en de Raad adviseert 
dan ook hierin te voorzien. 
 
3.4 Op pagina 30 van de memorie van toelichting wordt gesteld dat indien na herhaaldelijke 
verlengingen van de sluiting van een instelling of een beroepspraktijk op grond van voorgesteld 
artikel 18 blijkt dat er geen verbetering optreedt op het gebied van de veiligheid of gezondheid 
van patiënten doorhaling van de registratie van de beroepsbeoefenaren kan worden overwogen. 
De Raad merkt op dat voornoemde situatie niet als doorhalingsgrond is opgenomen in artikel 9 
van de LvBIG. 
 
3.5 In de toelichting op artikel 22, wordt melding gemaakt van de cautieplicht voor de 
Bank.16 De Raad neemt aan dat bedoeld zal zijn een cautieplicht op te nemen voor de 
Inspecteur. 
 
3.6 De Raad wijst er op dat in de toelichting op voorgesteld artikel 27 nagenoeg alle 
verwijzingen naar de artikelen in het ontwerp onjuist zijn.17 Deze dienen te worden herzien.  
Uit voornoemd deel van de toelichting valt af te leiden dat kennelijk wordt beoogd de bijzondere 
bevoegdheden van de Inspecteur zoals voorgesteld in artikel 16 tot en met 18 van het ontwerp te 
handhaven door middel van de oplegging van een last onder bestuursdwang. In dit kader zij 
verwezen naar onderdeel 1.10 van het advies waarin een karakterisering van de betreffende 
bevoegdheden is gegeven en het daaruit voortvloeiende cumulatieverbod van herstelsancties is 
beschreven. Indien ’s Raads juridische duiding van de bijzondere bevoegdheden van de 
Inspecteur niet wordt gevolgd dan acht hij het noodzakelijk dat wordt aangegeven wat de 
toegevoegde waarde is van de last die aan de toepassing van bestuursdwang voorafgaat in relatie 
tot inhoud van de aanwijzing of het bevel dat op grond van artikel 16 en 17 van het ontwerp is 
gegeven. Voorts bevreemdt het in dat kader dat niet ook voorgesteld artikel 16, derde lid, onder 
de werking van artikel 27 van het ontwerp is gebracht. 
 
4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 
 
 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel het ontwerp als 
de memorie van toelichting aangegeven. 
 
5. Conclusie en eindadvies 
  

De Raad kan zich voor het overige met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige 
ontwerp verenigen en geeft u in overweging dit aan de Staten aan te bieden, nadat met het 
voorgaande rekening zal zijn gehouden. 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
___________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 

                                                 
16

 MvT, p. 33. 
17

 MvT, p. 35. 


