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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake de toelating van beroepsbeoefe-

naren in de gezondheidszorg (Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg) 

 
             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening houdende regels inzake de toelating van beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg (Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg), moge de Raad Uwe 
Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Algemeen 
 
1.1 Met het ontwerp wordt beoogd om in het belang van een goede beroepsuitoefening in 
de hedendaagse gezondheidszorg nieuwe regels te stellen inzake de toelating van beroepsbeoefe- 
naren. De Raad maakt onder meer opmerkingen over de inhoud van de probleemdefinitie, de 
inrichting, de rechtsbescherming, de financiële gevolgen en de algehele kwaliteit van het 
ontwerp. 
 
1.2 Tezamen met de aan de Raad voorgelegde ontwerp-landsverordening kwaliteit in de 
gezondheidszorg wordt met het onderhavige ontwerp en de nog tot stand te brengen grote 
hoeveelheid uitvoeringswetgeving een omvangrijk wetgevingsproject opgestart. Deze omstandig- 
heid, die een aanzienlijke belasting zal vormen voor de aanwezige wetgevingscapaciteit, 
rechtvaardigt naar de mening van de Raad een probleemdefinitie die een duidelijk en concreet 
inzicht geeft in de bestaande problemen ter zake de gezondheidswetgeving. In de memorie van 
toelichting wordt aangegeven dat ontwikkelingen in de medische beroepsuitoefening, het 
ontstaan van nieuwe beroepen en de verbreding en verdieping van de taken en 
verantwoordelijkheden van bestaande beroepen hebben geleid tot verouderde gezondheids- 
wetgeving, welke thans ongeschikt is om als wettelijk kader te dienen voor de medische 
beroepsuitoefening in Aruba.1 De Raad acht de aanduiding van voornoemde ontwikkelingen op 
zichzelf onvoldoende ter bewerkstelliging van een duidelijk inzicht in de problemen op het 
gebied van de medische beroepsuitoefening en acht het derhalve noodzakelijk dat de 
ontwikkelingen op het gebied van de medische beroepsuitoefening die tot het onderhavige 
ontwerp hebben geleid inhoudelijk worden geconcretiseerd. Vervolgens dient inzichtelijk te 
worden gemaakt in hoeverre de vigerende gezondheidswetgeving te kort schiet ter regulering van 
de medische beroepsuitoefening en waarom de hiervoor genoemde ontwikkelingen niet kunnen 
worden geadresseerd door middel van aanpassing van de bestaande wetgeving. 
 

                                                 
1 MvT, p. 3. 
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1.3 De regering acht het voorts wenselijk dat op wetgevingsgebied een algehele kwaliteitsslag 
wordt gerealiseerd met betrekking tot de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg. Hierbij is 
het voornaamste uitgangspunt dat afnemers van zorg zich zelf een oordeel kunnen vormen over 
de bevoegdheid en de kwaliteit van de zorgaanbieders. Hiertoe wordt een registratiestelsel 
geïntroduceerd.2 Ten aanzien van deze doelstelling ontbeert de toelichting naar ’s Raads mening 
een beschouwing omtrent de problemen die zich voordoen op het gebied van de kwaliteit van de 
aangeboden zorg. De Raad adviseert hierin te voorzien. 
Hoewel de Raad het met de registratie van medische beroepsbeoefenaren gewenste inzicht in de 
bevoegdheid van deze personen onderschrijft, vraagt hij zich af of het andere doel van de 
registratie, te weten de realisering van inzicht in de kwaliteit van de betreffende 
beroepsbeoefenaar zal kunnen worden bereikt. De Raad is van mening dat hiervan slechts 
beperkt sprake kan zijn. Immers, uit de registratie blijkt niets anders dan dat de medische 
beroepsbeoefenaar voldoet aan de voor registratie geldende vereisten. Deze omstandigheid zegt 
echter niets over hoe de beroepsbeoefenaar zich kwalitatief verhoudt tot collega-
beroepsbeoefenaren. Hierdoor zal een afnemer van zorg zich dan ook geen oordeel kunnen 
vormen omtrent de kwaliteit tussen medische beroepsbeoefenaren. De Raad adviseert aan te 
geven op welke wijze inzicht kan worden gekregen in de kwaliteit tussen medische 
beroepsbeoefenaren. 
 
1.4 Als reden voor het onderhavige ontwerp wordt voorts nog (impliciet) aangevoerd dat de 
opzet van vigerende Landsverordening uitoefening geneeskunst (AB 1996 no. GT 50) er aan in 
de weg staat dat landskinderen die in de regio een opleiding in de gezondheidszorg hebben 
gevolgd op zoveel mogelijk gelijke voet als elders opgeleide personen hun beroep kunnen 
uitvoeren. Deze opvatting is zonder nadere onderbouwing niet begrijpelijk temeer vanwege het 
feit dat artikel 2, onderdeel b, van de Landsverordening uitoefening geneeskunst voorziet in de 
mogelijkheid tot uitoefening van de geneeskunst in Aruba door personen die buiten het 
Koninkrijk der Nederlanden een diploma als geneeskundige hebben verworven. De Raad acht 
derhalve een nadere toelichting ter zake noodzakelijk. 
 
1.5 Voor wat betreft de inrichting van het ontwerp wijst de Raad op de voorgestelde regeling 
van de deskundigheidsgebieden. De Raad is van oordeel dat de in voorgesteld artikel 3, eerste 
lid, aangeduide deskundigheidsgebieden deze kwalificatie niet kunnen dragen. Het komt de Raad 
voor dat in het betreffende artikel een groep beroepsbeoefenaren is opgenomen hetgeen tevens 
blijkt uit de redactie van voorgesteld artikel 5, eerste lid. Gezien het feit dat in het gehele 
ontwerp veelvuldig wordt verwezen naar de verschillende deskundigheidsgebieden acht de Raad 
het noodzakelijk dat deze worden beschreven op een wijze waarop duidelijk wordt op welk 
terrein de medische beroepsbeoefenaar deskundigheid bezit. Zo zal bijvoorbeeld het 
deskundigheidsgebied van een arts worden gevormd door het verrichten van handelingen op het 
gebied van de geneeskunst en zal bijvoorbeeld het deskundigheidsgebied van een apotheker 
kunnen worden aangeduid als het bereiden, bewaren en ter hand stellen van geneesmiddelen. De 
voorgestelde regeling van de deskundigheidsgebieden ware derhalve te heroverwegen. 
Het vorenstaande laat onverlet dat tevens dient te worden voorzien in een aanduiding van de 
verschillende medische beroepsbeoefenaren. 
 
1.6 Met betrekking tot de inrichtingswijze van de registratie van medische beroeps- 
beoefenaren wordt in het ontwerp tevens een ontheffing van registratie voorgesteld. Hierbij doet 
zich de paradoxale situatie voor dat ingevolge voorgesteld artikel 16, vierde lid, de ontheffing 
van registratie geregistreerd dient te worden in het register. De Raad neemt aan dat bedoeld is te 
regelen een ontheffing van de voorwaarden voor registratie, zoals opgenomen in voorgesteld 
artikel 7, tweede lid. Uit het ontwerp noch de toelichting valt in dit kader af te leiden dat met een 
ontheffingsmogelijkheid wordt beoogd deze van toepassing te laten zijn op de kwaliteits- en 

                                                 
2 MvT, p. 3. 
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vakbekwaamheidseisen van medische beroepsbeoefenaren. Volgens de Raad is slechts beoogd 
een tijdelijk registratie voor te schrijven ingeval een beroepsbeoefenaar vooralsnog niet voldoet 
aan de eisen zoals gesteld in voorgesteld artikel 7, tweede lid. De Raad adviseert derhalve om een 
ontheffingsmogelijkheid op te nemen met betrekking tot de voorwaarden voor registratie 
waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de gewenste voorwaarden voor vakbekwaamheid van de 
betreffende beroepsbeoefenaren. Vervolgens kan worden geregeld dat een beroepsbeoefenaar 
die ontheffing heeft verkregen slechts voor een door de instantie belast met de registratie te 
bepalen duur in het register kan worden opgenomen. 
 
1.7 Het ontwerp verbindt consequenties aan een jegens een verzoeker of geregistreerde 
opgelegde maatregel ingevolge een rechterlijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing 
aangaande de uitoefening van diens beroep. Zo zal een verzoek om registratie of ontheffing op 
die grond kunnen worden afgewezen en kan een bestaande registratie om die reden worden 
doorgehaald.3 De Raad vraagt zich af hoe de met de registratie belaste instantie op de hoogte 
wordt gesteld van de hiervoor genoemde beslissingen. Dit klemt temeer vanwege het feit dat het 
ontwerp niet voorziet in een informatieplicht voor de betreffende (tucht)rechterlijke instanties 
aan de beheerder van het register. De Raad adviseert hierin te voorzien vanwege het feit dat het 
informatie betreft waarvan afnemers van zorg op de hoogte zullen wensen te zijn.4 
Meer in het algemeen doet deze inrichtingsproblematiek de vraag rijzen hoe wordt gewaarborgd 
dat het register een getrouw en actueel beeld geeft van de daarin opgenomen gegevens. De Raad 
adviseert hieraan een beschouwing te wijden in de memorie van toelichting. 
  
1.8 De Raad stelt vast dat in het ontwerp een groot aantal bevoegdheden aan de minister 
wordt toegekend. De toelichting geeft echter geen inzicht in het rechtskarakter van die  besluiten 
en de rechtsbeschermingmogelijkheden daartegen. De Raad acht het mede met het oog op de 
beroepspraktijk en de waarborging van een deugdelijke rechtsbescherming wenselijk dat in het 
algemeen deel van de memorie van toelichting een beschouwing hieraan wordt gewijd. Hierbij 
acht de Raad het tevens gewenst dat aandacht wordt besteed aan de positie van (derde) 
belanghebbenden zoals bijvoorbeeld afnemers van zorg en medeberoepsbeoefenaren. 
 
1.9 De Raad acht de beschrijving van de financiële consequenties van het ontwerp in 
onderdeel 3.10 van de memorie van toelichting ontoereikend waardoor niet wordt voldaan aan 
de voorschriften zoals gesteld in artikel 6 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 
72). Met betrekking tot de kosten valt bezwaarlijk in te zien dat van overheidswege geen beeld 
bestaat van de omvang van de bestaande werkzaamheden die jaarlijks door de Directie 
Volksgezondheid in het kader van visering van (medische) diploma’s wordt verricht en de kosten 
die daarmede gemoeid zijn. Daarnevens zou het naar de mening van de Raad mogelijk moeten 
zijn vanwege het feit dat het aantal medische beroepsbeoefenaren hier te lande bekend mag 
worden verondersteld dat een onderbouwde schatting wordt gegeven van de kosten die met 
registratie gemoeid zullen zijn. 
Ten aanzien van de inkomsten geeft de memorie van toelichting aan dat de hoogte van de 
vergoeding die de medische beroepsbeoefenaren verschuldigd zullen zijn aan het land voor een 
eerste registratie nog voorwerp is van studie en derhalve niet kan worden vermeld.5 Deze 
zienswijze acht de Raad niet acceptabel. Het onderzoek naar de noodzakelijke inkomsten voor 
het Land teneinde kostendekkendheid te bereiken had naar ’s Raads mening voor indiening van 
het ontwerp bij de Raad dienen te worden afgerond. De Raad acht het derhalve noodzakelijk dat 
de memorie van toelichting wordt uitgebreid met een deugdelijke beschouwing van de financiële 
gevolgen voor het Land. 

                                                 
3 Zie de voorgestelde artikelen 8, 9 en 16. 
4 Zie ook in deze zin MvT, p. 36. 
5 MvT, p. 23. 
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In dit kader wijst de Raad nog op het feit dat ingevolge voorgesteld artikel 40, eerste lid, geen 
vergoeding door de bestaande medische beroepsbeoefenaren verschuldigd zal zijn voor de eerste 
registratie. Deze - overigens niet toegelichte – omstandigheid zal een negatief effect sorteren op 
de inkomsten van het Land en wellicht kunnen leiden tot een disproportionele vergoeding die 
verschuldigd zal zijn door nieuwe medische beroepsbeoefenaren.6 De Raad vraagt hiervoor met 
betrekking tot de berekening van de hoogte van de betreffende vergoeding aandacht. 
 
1.10 De Raad wijst op het feit dat hij bij zijn beschouwing van het ontwerp en de memorie 
van toelichting een aanzienlijk aantal onjuiste verwijzingen dan wel verwijzingen naar niet 
bestaande artikelleden heeft geconstateerd. Deze zullen in onderdeel 2 van dit advies worden 
aangegeven. Niettemin adviseert de Raad zowel het ontwerp als de memorie van toelichting 
nogmaals integraal te toetsen op de wetstechnische kwaliteit.     
 
2. Ontwerp-landsverordening 
 
2.1 Onder verwijzing naar voorgesteld artikel 10 merkt de Raad ten aanzien van de 
considerans op dat het ontwerp niet slechts de toelating van medische beroepsbeoefenaren ten 
doel heeft maar tevens de waarborging van de vakbekwaamheid van deze personen.7 De 
considerans ware dienovereenkomstig uit te breiden. 
 
2.2 In de in voorgesteld artikel 1 opgenomen definitie van het begrip deskundigheidsgebied 
wordt abusievelijk verwezen naar voorgesteld artikel 5, eerste lid. Dit artikel betreft echter de 
instelling van een register. De Raad neemt aan dat bedoeld is te verwijzen naar voorgesteld 
artikel 3, eerste lid, alwaar de deskundigheidsgebieden worden aangewezen. In dit kader moge de 
Raad voorts verwijzen naar zijn opmerkingen in onderdeel 1.5 van dit advies. 
De in voorgesteld artikel 1 opgenomen definitie van specialisme vind plaats door verwijzing naar 
artikel 21, eerste lid van het ontwerp. Deze verwijzing definieert op zichzelf niet het begrip 
specialisme vanwege het feit dat verwezen wordt naar een delegatiebepaling. De betreffende 
definitie acht de Raad derhalve wetstechnisch onjuist en beveelt aan in de definitiebepaling direct 
te verwijzen naar het landbesluit, h.a.m. waarin de specialismen zullen worden gedefinieerd. 
 
2.3 De Raad vraagt zich ten aanzien van het in voorgesteld artikel 2, eerste lid, opgenomen 
verbod af waarom dit slechts beroepsmatig uit te voeren handelingen op het gebied van de 
gezondheidszorg betreft. Hiermede wordt immers het niet-beroepsmatig uitvoeren van medische 
handelingen niet onder het verbod gevat met als gevolg dat hiertegen niet op grond van 
voorgesteld artikel 38 strafrechtelijk kan worden opgetreden. De Raad adviseert met het oog op 
het tegengaan van kwakzalverij het toepassingsbereik van het in voorgesteld artikel 2, eerste lid, 
te vergroten. 
Ten aanzien van de in voorgesteld artikel 2, tweede lid, geregelde bevoegdheid van de minister 
tot het bepalen of een handeling of een samenstel van handelingen een handeling op het gebied 
van de gezondheidszorg is, rijst de vraag of de minister hiertoe met uitsluiting van ieder ander 
toe bevoegd dient te zijn. Indien dit is beoogd dan acht de Raad strafrechtelijke vervolging 
ingevolge voorgesteld artikel 38 van het in het eerste lid van artikel 2 opgenomen verbod 
problematisch. In dat geval zal zijdens het Openbaar Ministerie eerst het oordeel van de minister 
dienen te worden ingewonnen inzake de vraag of een handeling moet worden gekwalificeerd als 
een handeling op het gebied van de gezondheidszorg alvorens tot strafrechtelijke vervolging kan 
worden overgegaan. De Raad adviseert voorgesteld artikel 2, tweede lid, te heroverwegen. 
 
2.4 Met betrekking tot de bevoegdheidstoedeling zoals voorgesteld in artikel 5, derde lid, van 
het ontwerp merkt de Raad op dat daarin de bevoegdheid tot mandaatverlening ligt besloten. 

                                                 
6 Hiermee wordt bedoeld beroepsbeoefenaren die niet onder de overgangsregeling van voorgesteld artikel 40 vallen. 
7 Zie ook in deze zin het gestelde op pagina 10, van de MvT. 
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Voor mandaatverlening is geen afzonderlijke wettelijke grondslag vereist maar kan geschieden 
via een mandaatbesluit. De zinsnede ‘of een door de Minister aan te wijzen ambtenaar’ kan 
derhalve vervallen. 
De Raad wijst er op dat de in voorgesteld artikel 5, vierde lid, gebezigde term ‘formaat’ in het 
gemeen de fysieke omvang van een object betreft. Voor de aanduiding van de vorm van de 
registers is deze term niet geschikt. De Raad adviseert in voorgesteld artikel 5, vierde lid, de term 
‘formaat’ te vervangen door: vorm. 
 
2.5 In lijn met de voorgestelde verzoekprocedure ter zake registratie van medische 
beroepbeoefenaren zoals voorzien in de artikelen 5, eerste lid, en 7, eerste lid, acht de Raad het 
wetstechnisch zuiverder om in voorgesteld artikel 7, tweede lid, het woord ‘betrokkene’ te 
vervangen door: verzoeker. De Raad wijst er voorts op dat in voorgesteld artikel 7, tweede lid, 
op een wetstechnisch onjuiste wijze wordt verwezen naar een opleiding als bedoeld in artikel 3, 
derde lid. Voorgesteld artikel 3, derde lid, betreft slechts een delegatiebepaling met betrekking tot 
de regeling van opleidingseisen per deskundigheidsgebied. In dit artikel wordt niet gesproken 
van een aanduiding van opleidingen. 
Ten aanzien van het voorgestelde derde lid van artikel 7 adviseert de Raad om de opsomming 
van in het register op te nemen gegevens uit te breiden met de aanduiding van de aanwezigheid 
van een op grond van voorgesteld artikel 7, vijfde lid, geldende beperking. Voor afnemers van 
zorg zal het in het gemeen van groot belang zijn dat beperkingen ter zake de geldigheidsduur en 
de bevoegdheid tot het uitoefenen van een medisch beroep kenbaar zijn. 
In voorgesteld artikel 7, vierde lid, onderdeel b, wordt een wettelijke grondslag geschapen voor 
de heffing van een vergoeding die verschuldigd zal zijn door een verzoeker voor de behandeling 
van het verzoek. De Raad vraagt zich af waarom een separate wettelijke grondslag hiertoe nodig 
is terwijl de betreffende vergoeding – die het karakter heeft van een retributie – zou kunnen 
worden gerealiseerd door een wijziging van het Retributie- en legesbesluit Directie Volksgezond- 
heid (AB 1987 no. 68) waartoe artikel 3, tweede lid, van de retributieverordening (AB 1988 no. 
GT) de wettelijke grondslag biedt. De Raad adviseert uit het oogpunt van eenduidigheid in de 
inrichting van wetgeving het laatstgenoemde proces te volgen. 
De aanduiding in voorgesteld artikel 7, vijfde lid, van de omvang van de bevoegdheid tot de 
uitoefening van het deskundigheidsgebied acht de Raad niet begrijpelijk. De Raad neemt aan dat 
beoogd wordt de mogelijkheid te creëren tot het stellen van beperkingen aan de bevoegdheid tot 
het uitoefenen van het medische beroep. De Raad adviseert voorgesteld artikel 7, vijfde lid, 
opnieuw te redigeren. 
 
2.6 De Raad vraagt zich af waarom de afwijzing van een verzoek tot registratie imperatief 
wordt voorgeschreven in voorgesteld artikel 8. Met name onderdeel e van artikel 8 lijkt enige 
beleidsruimte te bieden aan de minister door het gebruik van het werkwoord voortvloeien. De 
toelichting zwijgt over voornoemde keuze en de Raad acht derhalve een nadere beschouwing ter 
zake wenselijk. 
In voorgesteld artikel 8, onderdeel d, wordt verwezen naar artikel 7, zevende lid. De Raad merkt 
op dat voorgesteld artikel 7, geen zevende lid kent. 
Met betrekking tot voorgesteld artikel 8, onderdeel e, acht de Raad het wenselijk dat inzicht 
wordt verschaft in de maatregelen die op grond van het ontwerp jegens de verzoeker kunnen 
worden genomen en die niet door voorgesteld artikel 8, onderdeel c, worden bestreken. 
 
2.7 Met betrekking tot voorgesteld artikel 9 acht de Raad het wenselijk dat in de toelichting 
nader wordt beschreven hoe een doorhaling van de registratie praktisch gezien in zijn werk gaat 
en of een eventuele doorhaling voor een afnemer van zorg kenbaar is. Voorts vraagt de Raad 
zich af of doorhalingen die in het verleden hebben plaatsgevonden geregistreerd blijven ook 
nadat een medisch beroepsbeoefenaar wederom geregistreerd is vanwege het vervallen van de 
reden voor doorhaling. 
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De in voorgesteld artikel 9, eerste lid, onderdeel g, geregelde doorhalingsgrond te weten het 
verlies van ingezetenschap bevreemdt de Raad vanwege het feit dat ingezetenschap op grond 
van voorgesteld artikel 7 geen vereiste is voor registratie. Een nadere motivering acht de Raad op 
zijn plaats. 
 
2.8 De Raad leidt ten aanzien van voorgesteld artikel 10, eerste lid, uit de toelichting af dat 
wordt beoogd de registratieperiode te beperken tot vijf jaar waarbij voor ommekomst van die 
termijn moet zijn aangetoond dat de beroepsbeoefenaar nog voldoet aan de voor hem geldende 
bekwaamheidseisen. Indien dit het geval is dan zal de registratie kunnen worden hernieuwd 
middels een aantekening in het register.8 De Raad constateert dienaangaande dat in voorgesteld 
artikel 10, eerste lid, geen regeling ter hernieuwing van een registratie is opgenomen. De Raad 
acht het noodzakelijk dat hierin wordt voorzien. 
Voorts rijst de vraag wie het voldoen aan de vakbekwaamheidseisen controleert en op welke 
wijze. In het licht van het gestelde in onderdeel 1.9 van dit advies zal tevens dienen te worden 
aangegeven welke financiële consequenties hieraan verbonden zullen zijn. De memorie van 
toelichting volstaat in dit kader met de mededeling dat de ontwikkeling van normen en 
toetsingsmiddelen ter zake de nodige voorbereidingstijd zal vergen.9 De Raad concludeert hieruit 
dat de benodigde controlevoorzieningen thans nog niet operationeel zijn. De Raad acht het dan 
ook noodzakelijk het ontwerp niet eerder in werking te laten treden dan op het moment dat 
zeker is dat de benodigde controlevoorzieningen aanwezig zullen zijn binnen een termijn van vijf 
jaar. 
De Raad vraagt zich voorts af of de hernieuwde registratie voor alle beroepsbeoefenaren zal 
gelden of slechts voor de in voorgesteld artikel 10, eerste lid, bij landsbesluit, h.a.m. aan te wijzen 
beroepsbeoefenaren die behoren tot een bepaald deskundigheidsgebied. Indien dit laatste is 
beoogd dan dient voor dit onderscheid een rechtvaardiging te worden geformuleerd in de 
memorie van toelichting. 
De Raad merkt op dat de nummering van de leden van voorgesteld artikel 10 onjuist is en 
beveelt aan deze aan te passen. 
 
2.9 Onder verwijzing naar hetgeen in onderdeel 2.4 van dit advies is gesteld aangaande 
mandaatverlening kan in voorgesteld artikel 11, eerste lid de zinsnede ‘of de door deze 
aangewezen beheerder’ vervallen. 
 
2.10 Aangezien zowel het derde lid als het vijfde lid van voorgesteld artikel 16 betrekking 
hebben op de aanvraag en behandeling van een verzoek tot ontheffing adviseert de Raad de 
verwijzing naar de van overeenkomstige toepassing zijnde artikelen te bundelen in één lid. 
 
2.11 De Raad vraagt zich met betrekking tot de bekendmaking van gegevens uit een register 
zoals geregeld in de zesde paragraaf van Hoofdstuk 2 van het ontwerp af waarom niet wordt 
geopteerd voor elektronische toegang (via het internet) tot het register. Hiermede zou één van de 
doelstellingen van het ontwerp, te weten de bewerkstelliging dat afnemers van zorg zich een 
beeld kunnen vormen omtrent de bevoegdheid van medische beroepsbeoefenaren, op een 
laagdrempelige wijze kunnen worden bereikt. 
 
2.12 De Raad is van oordeel dat een aantekening van een verleende ontheffing op grond van 
voorgesteld artikel 16, vierde lid, niet onder het begrip registratie ressorteert als bedoeld in 
voorgesteld artikel 17, eerste lid, onderdeel a. Dat artikel betreft immers een registratie in de zin 
van artikel 5, juncto artikel 7 van het ontwerp. Niettemin acht de Raad het wenselijk dat 
ontheffingen ook openbaar bekend worden gemaakt en adviseert de opsomming opgenomen in 

                                                 
8 MvT, p. 18. 
9 MvT, p. 19. 
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voorgesteld artikel 17, eerste lid, hiermee uit te breiden. In dit kader wijst de Raad nog op 
hetgeen is gesteld in onderdeel 1.6 van dit advies.  
In dit kader vraagt de Raad zich voorts af waarom niet is voorzien in een openbaarmakingsplicht 
ter zake de beperkingen waaronder de registratie ingevolge voorgesteld artikel 7, vijfde lid, is 
geschied.  
Teneinde de effectiviteit van voorgesteld artikel 17, eerste lid, onderdeel b te kunnen bezien acht 
de Raad het gewenst dat in de toelichting wordt aangegeven hoe vaak het Medisch Tuchtcollege 
een door hem genomen beslissing op grond van artikel 16, tweede lid van de Landsverordening 
medisch tuchtrecht (AB 2001 no. GT 13) in aanmerking laat komen voor bekendmaking. 
Voorkomen dient immers te worden dat voorgesteld artikel 17, eerste lid, onderdeel b, een dode 
letter zal blijken te zijn. 
In dit licht wijst de Raad er op dat met betrekking tot de in artikel 17, eerste lid, onderdeel c, van 
het ontwerp opgenomen openbaarmakingsplicht ter zake een doorhaling zal gelden dat indien de 
grond van die doorhaling is gelegen in een tuchtrechtelijke maatregel10 die is opgelegd ingevolge 
artikel 7 van de Landsverordening medisch tuchtrecht de vermelding van die grond niet mogelijk 
zal zijn in verband met de geheimhoudingsplicht zoals voorgeschreven in artikel 16, derde lid 
van de Landsverordening medisch tuchtrecht. 
Gezien het voorgaande adviseert de Raad de verhouding tussen het ontwerp en de Lands- 
verordening medisch tuchtrecht nogmaals te bezien. 
 
2.13 Naar aanleiding van het gestelde in voorgesteld artikel 19, eerste lid, onderdeel d merkt 
de Raad op dat het ontwerp niet voorziet in een bevoegdheid tot het stellen van voorwaarden 
aan een registratie. Indien wordt gedoeld op de bevoegdheid tot het opleggen van beperkingen 
aan een registratie zoals geregeld in voorgesteld artikel 7, vijfde, dan ware een eenduidige 
terminologie te gebruiken dan wel naar het betreffende artikel te verwijzen. 
Voorts zij gewezen op het feit dat ook in artikel 19 de nummering van de leden onjuist is. 
 
2.14  Door het tweemaal gebruiken van het werkwoord ‘aangewezen’ in voorgesteld artikel 
21, eerste lid, onderdeel a, is dit onderdeel grammaticaal onjuist. De Raad adviseert voorgesteld 
artikel 21, eerste lid, onderdeel a, te herredigeren. In voorgesteld artikel 2, eerste lid, onderdeel b, 
ziet de Raad geen toegevoegde waarde in het gebruik van het bijvoeglijk naamwoord ‘specifiek’. 
 
2.15 In tegenstelling tot de imperatief voorgeschreven afwijzings- en doorhalingsgronden 
zoals geregeld in de artikelen 8 en 9 van het ontwerp wordt de minister met betrekking tot de 
registratie van specialismen zoals geregeld in voorgesteld artikel 22, eerste lid, wel beleidsvrijheid 
toegekend. Deze keuze wordt in de toelichting niet gemotiveerd. De Raad acht het wenselijk dat 
hierin wordt voorzien vanwege het feit dat met het voorgaande wordt afgeweken van de 
basisprocedure ter zake van registraties. 
De Raad vraagt zich af of voorgesteld artikel 10 ook van toepassing zal zijn op specialisten. Het 
komt de Raad voorstelbaar voor dat ook medisch specialisten gedurende de registratieperiode 
dienen te blijven voldoen aan de voor hun specialisme geldende specifieke bekwaamheidseisen. 
In dat geval ware voorgesteld artikel 10 van toepassing te verklaren op de in voorgesteld artikel 
22, eerste lid, geregelde registratie. 
Ten aanzien van voorgesteld artikel 22, tweede lid, wijst de Raad er op dat verwijzing naar artikel 
7, zesde lid, niet mogelijk is vanwege het feit dat dit lid niet bestaat. 
 
2.16 Voorgesteld artikel 23 doet de vraag rijzen of het mogelijk is de registratie als specialist te 
verliezen zonder dat de (algemene) registratie als medisch beroepsbeoefenaar vervalt. De Raad 
adviseert hierop in de toelichting in te gaan. 
 

                                                 
10 Zie voorgesteld artikel 9, eerste lid, onderdeel d. 
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2.17 Met betrekking tot de regeling van de voorbehouden handelingen zoals voorgesteld in 
artikel 24 van het ontwerp constateert de Raad dat een aantal van die handelingen zijn 
gedefinieerd in voorgesteld artikel 1 en een groot aantal niet. Zo wordt bijvoorbeeld het begrip 
‘kunstmatige bevruchting’ wel gedefinieerd en ‘defibrillatie’ niet. De Raad ziet geen reden voor 
dit onderscheid en acht het vanwege het feit dat het zeer belangrijke en ingrijpende 
kernhandelingen betreft noodzakelijk dat de inhoud van die handelingen rechtstreeks in het 
ontwerp wordt omschreven. 
 
2.18 Het niet op een juiste wijze aanduiden in voorgesteld artikel 3 van de medische 
beroepsbeoefenaren zou het - indien het advies van de Raad zoals opgenomen in onderdeel 1.5 
van dit advies niet zou worden gevolgd – noodzakelijk maken dat de begrippen arts, 
verloskundige en tandarts zoals gebezigd in de artikelen 25, 26 en 27 van het ontwerp worden 
gedefinieerd. 
 
2.19 De in voorgesteld artikel 29, eerste lid, onderdeel b, opgenomen eerste verwijzing naar 
artikel 25 komt de Raad als onjuist voor. Bedoeld zal zijn een verwijzing naar voorgesteld artikel 
24. 
 
2.20 Teneinde een duidelijke afbakening te bewerkstelligen met de in voorgesteld artikel 24 
opgenomen voorbehouden handelingen acht de Raad het wenselijk dat inzicht wordt verschaft 
in hetgeen moet worden verstaan onder voorbereidende handelingen zoals geregeld in 
voorgesteld artikel 32. 
 
2.21 Met betrekking tot de op grond van voorgesteld artikel 35, eerste lid,  buiten toepassing 
te blijven bepalingen van het ontwerp ingeval de beroepsbeoefenaar is verbonden aan de 
krijgsmacht van het Koninkrijk of aan een bondgenootschappelijke krijgsmacht vraagt de Raad 
zich af waarom niet ook medische beroepsbeoefenaren verbonden aan een niet-bondgenoot- 
schappelijke krijgsmacht worden uitgezonderd van de betreffende bepalingen. Voorgesteld 
artikel 35, eerste lid, bepaalt immers reeds dat de betreffende medisch beroepsbeoefenaar zijn 
werkzaamheden slechts kan uitoefenen jegens het personeel van de betreffende krijgsmacht. Een 
nadere toelichting ter zake acht de Raad wenselijk. 
De Raad merkt in dit kader voorts op dat voorgesteld artikel 38 niet voorziet in strafbaarstelling 
van de in de vorige alinea genoemde medische beroepsbeoefenaar in het geval hij medische 
handelingen verricht bij personen die niet tot het personeel van de betreffende krijgsmacht 
behoren. De Raad beveelt aan hierin te voorzien. 
 
2.22  Naar aanleiding van voorgesteld artikel 40 vraagt de Raad zich af in hoeverre de Directie 
Volksgezondheid voldoende is geëquipeerd teneinde een groot aantal aanvragen tot registratie in 
een beperkte tijd te kunnen behandelen. In dit kader zij er op gewezen dat zich ingevolge artikel 
10 van het ontwerp elke 5 jaar een hausse aan aanvragen tot vernieuwing van registratie zal 
voordoen. De Raad geeft derhalve in overweging de registratiemomenten naar beroepsgroep  te 
spreiden. 
In voorgesteld artikel 40, tweede lid, wordt gewag gemaakt van het feit dat op grond van 
ingediende klachten jegens een medisch beroepsbeoefenaar kan worden bepaald dat zijn ervaring 
onvoldoende is. De Raad wijst er in deze op dat naar zijn mening alsdan rechtens dient vast te 
staan dat de klachten gegrond waren. De Raad beveelt aan hierin te voorzien. 
 
2.23 Ten aanzien van artikel 43, onderdeel A, van het ontwerp vraagt de Raad zich af waarom 
de voorgestelde wijziging van de Landsverordening medisch tuchtrecht niet mede strekt tot 
uitbreiding van het werkingsgebied van die landsverordening tot alle in voorgesteld artikel 3, 
eerste lid, genoemde beroepsbeoefenaren. Deze omstandigheid komt de Raad onwenselijk voor 
mede vanwege het feit dat een toelichting ter zake ontbreekt. De Raad adviseert het voorgestelde 
beperkte werkingsgebied van de Landsverordening medisch tuchtrecht te heroverwegen. 
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Door de combinatie van de term ‘beroepsbeoefenaar’ als bedoeld in artikel 1 van de 
Landsverordening beroepen en de omschrijving ‘handelingen op het gebied van de 
gezondheidszorg’ zoals geregeld in het nieuwe artikel 1 van de Landsverordening medisch 
tuchtrecht11 wordt tweemaal de term ‘beroepsmatig’ aangewend hetgeen uit wetstechnisch 
oogpunt niet fraai is. De Raad adviseert, mede uit het oogpunt van uniformiteit, de definitiewijze 
zoals voorgesteld in artikel 44, onderdeel B, van het ontwerp te hanteren. 
 
2.24 De Raad adviseert met het oog op het gestelde in onderdeel 2.8 van dit advies ten 
aanzien van de opzet van controlemechanismen om in voorgesteld artikel 47, te voorzien in de 
mogelijkheid tot gefaseerde inwerkingtreding van het ontwerp.12    
 
3. Memorie van toelichting 
 
3.1 De opmerking op pagina 10 van de toelichting ter zake het feit dat de bestaande 
gezondheidswetgeving onnodige barrières opwerpt voor beroepsbeoefenaren is zonder nadere 
verduidelijking onvoldoende inzichtelijk. De Raad beveelt aan de geschetste problematiek te 
verduidelijken. 
 
3.2 In de laatste zin van de eerste alinea van de toelichting op voorgesteld artikel 5 wordt 
gesteld dat de titelbescherming voor de beroepsbeoefenaren zelf jegens onbevoegde derden kan 
worden afgedwongen. De Raad neemt aan dat bedoeld is te verwoorden dat het gebruik van een 
medische titel door een daartoe onbevoegde kan worden aangevochten en tenietgedaan. Dit 
blijkt echter niet uit de redactie van de betreffende zin en de Raad adviseert derhalve deze te 
herredigeren. 
 
3.3  De verwijzing naar voorgesteld artikel 34 op pagina 34 van de toelichting komt de Raad 
onjuist voor vanwege het feit dat wordt verwezen naar een delegatiebepaling. 
 
3.4 De Raad wijst er op dat artikel 56 waarnaar op pagina 45 van de toelichting wordt 
verwezen niet bestaat. Op dezelfde pagina wordt gesteld dat in voorgesteld artikel 37 de 
geheimhoudingsplicht wordt geregeld hetgeen onjuist is. 
 
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 
 

                                                 
11 Zie voorgesteld artikel 43, onderdeel A. 
12 Zie in deze MvT, onderdeel 2.9. 


