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Geachte heer 

Naar aanleiding van uw verzoek van 10 februari 2012 tot herstel onderscheidenlijk 
herinschrijving in het register, bericht ik u het volgende. 

Voorgeschiedenis 

Bij uitspraak van 9 februari 2002 heeft het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle de 
doorhaling van uw inschrijving als tandarts gelast uit het register (hierna: het 
BIG-register), bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (hierna: Wet BIG). U heeft het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle 
bericht dat u niet ter terechtzitting kon verschijnen. De uitspraak is u, naar u stelt, 
eerst eind november 2009 bekend geworden. U bent daartegen niet in hoger 
beroep gegaan. 

Op 28 maart 2010 heeft u het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
verzocht de uitspraak van 9 februari 2002 van het Regionaal Tuchtcollege te 
Zwolle te herzien, welk verzoek bij uitspraak van 1 december 2011 is afgewezen. 

Bij verzoek van 10 februari 2012, door mij ontvangen op 14 maart 2012, heeft u 
mij verzocht u wederom in het BIG-register op te nemen. U baseert uw verzoek 
op artikel 50 van de Wet BIG. 
Op 6 juni 2012 ontving ik uw aanvulling gedateerd 22 mei 2012 op dat verzoek. 
Uw aanvullende verzoek bevat uw pleitnota voor de behandeling van uw verzoek 
van 28 maart 2010 bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg; 

Bij brief van 22 juni 2012 heb ik het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle verzocht mij 
advies uit te brengen over uw verzoek om wederom in het BIG-register te worden 
opgenomen. 

De Voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle heeft mij op 25 juli 2012 
advies uitgebracht. Het advies is als bijlage bijgevoegd. 

Pagina 1 van 4 



Doc. 1 

Uw verzoek 

U verzoekt wederinschrijving in het BIG-register als tandarts, nadat uw 
inschrijving als tandarts in het BIG-register tengevolge van de uitspraak van 9 
februari 2002 van het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle is doorgehaald. U legt aan 
uw verzoek ten grondslag dat tengevolge van een verhuizing in 2001 naar 
Frankrijk die uitspraak u nooit heeft bereikt. Na uw verhuizing is uw post slechts 
gedurende een korte periode doorgestuurd naar Frankrijk. Hierdoor bent u niet 
tijdig in beroep gekomen tegen de beslissing van het Regionaal tuchtcollege te 
Zwolle. U bent van oordeel dat u destijds als tandarts juist heeft gehandeld. U wilt 
eerherstel. 

Advies Regionaal Tuchtcollege te Zwolle 

De Voorzitter van het Regionaal tuchtcollege te Zwolle heeft bij brief van 25 juli 
2012 opgemerkt dat niet onaannemelijk moet worden geacht dat, wanneer u 
destijds tijdig in beroep zou zijn gegaan tegen de beslissing tot doorhaling en in 
appel een bevredigende proceshouding zou hebben aangenomen, in aanmerking 
zou kunnen komen voor een lichtere maatregel. Mede in dat licht acht de 
voorzitter van het tuchtcollege het voorstelbaar dat u wordt toegestaan zich 
opnieuw te doen inschrijven in het register, onder enkele voorwaarden, waaronder 
dat u zorgt en blijft zorgen voor intervisie. Het advies gaat er dan vanuit dat als 
bijzondere omstandigheid wordt beschouwd dat u door uw verhuizing niet in 
beroep bent gegaan en derhalve die kans heeft gemist. 

De beoordeling van het verzoek 

U verzoekt mij te besluiten tot herinschrijving. Die bevoegdheid komt mij niet toe. 
Besluiten tot herstel in een ontzegde bevoegdheid worden genomen bij koninklijk 
besluit. De Minister van Veiligheid en Justitie en ik kunnen gezamenlijk een 
voordracht tot een koninklijk besluit tot herstel in een ontzegde bevoegdheid 
doen. Uw verzoek zal daarom worden gelezen als het verzoek tot het doen van 
een voordracht voor een koninklijk besluit tot herstel in uw bevoegdheid als 
tandarts. 

Herstel van bevoegdheden kan plaats vinden, indien dat door bijzondere 
omstandigheden gewettigd blijkt (artikel 50, eerste lid, Wet BIG). De bepaling 
doelt op na de uitspraak ingetreden omstandigheden, waarbij met name te denken 
valt aan een wijziging in de opvattingen van beroepsethiek waardoor een 
gedraging, die tot de opgelegde maatregel heeft geleid, later niet meer als een 
tekortkoming wordt beschouwd. Ook valt te denken aan het geval dat de 
betrokkene inmiddels op een overtuigende wijze blijk heeft gegeven van een 
gedragspatroon dat het voorvallen van nieuwe ontsporingen onwaarschijnlijk 
maakt. Het artikel is niet bedoeld om de gegrondheid van een tuchtklacht opnieuw 
te beoordelen, nadat daarover door een tuchtcollege een onherroepelijke uitspraak 
is gedaan. 

U was bekend met de tegen u ingediende tuchtklacht en bekend met de 
behandeling ter terechtzitting. Desondanks bent u naar Frankrijk verhuisd zonder 
het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle van uw nieuwe adres op de hoogte te stellen. 
Tengevolge daarvan heeft de uitspraak u niet bereikt. U heeft door het Regionaal 
Tuchtcollege te Zwolle niet op de hoogte te stellen van uw adreswijziging het risico 
aanvaard dat u daarmee de mogelijkheid van een hoger beroep verloren liet gaan. 
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Dat de uitspraak daarmee buiten uw weten om onherroepelijk is geworden, komt 
daardoor voor uw risico. Dit alles kan niet als een bijzondere omstandigheid 
worden aangemerkt die tot herstel onderscheidenlijk herinschrijving aanleiding 
kunnen geven. U heeft ook verder geen argumenten aangevoerd die kunnen 
rechtvaardigen dat hier sprake is van een bijzondere omstandigheid. U heeft juist 
aangegeven dat de handelingen van destijds, die tot de doorhaling hebben geleid, 
correct waren. Dus uw standpunt is erop gericht alsnog de juistheid van de 
beslissing van het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle aan te vechten. De geëigende 
weg daarvoor was het instellen van hoger beroep. 

Het advies van het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle brengt mij niet tot een andere 
conclusie omdat dat advies slechts tot een voorwaardelijke herinschrijving 
adviseert, ervan uitgaande dat de door u geschetste omstandigheid als bijzonder 
moet worden aangemerkt. Zoals hiervoor aangegeven, ga ik daar niet vanuit. 

Ten overvloede geldt nog dat, indien u van oordeel bent dat het u niet kan worden 
aangerekend dat u niet tijdig in beroep bent gekomen van de uitspraak van 9 
februari 2002, het in de rede had gelegen daarover het oordeel van het Centraal 
Tuchtcollege in te roepen door zo spoedig mogelijk na kennisneming van de 
uitspraak met een beroep op een verschoonbare termijnoverschrijding alsnog 
hoger beroep in te stellen. Het is mij niet gebleken dat u dat heeft gedaan. 

De beslissing 

Gelet op het voorgaande beslis ik, mede namens de Minister van Veiligheid en 
Justitie, tot afwijzing van uw verzoek tot het doen van een voordracht voor een 
koninklijk besluit tot herstel in uw bevoegdheid als tandarts. 

Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Belt u dan 
eerst met uw contactpersoon. Naam en telefoonnummer staan rechts op de eerste 
pagina van deze brief. Misschien kunnen wij uw bezwaar wegnemen. 

Wilt u naar aanleiding van dit gesprek alsnog een bezwaarschrift indienen, dan 
moet u dit binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat doen. Let 
op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. Noem in het 
bezwaarschrift uw naam en adres, en de datum en het kenmerk van deze brief 
(dit kenmerk vindt u in de rechterkantlijn). Geef aan waarom u het niet eens bent 
met de beslissing. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een 
datum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te 
sturen met het bezwaarschrift. 
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Het bezwaarschrift stuurt u naar: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Directoraat Generaal 
Langdurige Zorg 
Dir. Macro-eco. vraagst. en 
arbeidsmarkt 
Beroepen, Opleidingen en 
Arbeidsmarkt 
Kenmerk 
MEVA/BOA- 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
namens deze 
de directeur Maalpro-Economische Vraagstukken 
en Arbeidsma  
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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 	 weigeringsgrond 10.2.e., 
tenzij 
anders aangegeven 

Ook per e-mail: IEMMMBZIEIWIMMIZIZZ 

Datum 	14 augustus 2020 
Betreft 	Beslissing op bezwaar 

Geachte mevrouw 

Bij brief van 1 mei 2020 heeft u namens uw cliënt, de heer 	:12:1 (hierna 
bezwaarde), bezwaar gemaakt tegen mijn besluit van 9 april 2020, met kenmerk 
1657601-202808-MEVA. 

Met deze brief beslis ik op het bezwaar. 

Besluit 

Ik verklaar het bezwaar ongegrond, onder aanvulling van de motivering. De reden 
daarvoor is dat ik terecht heb geoordeeld dat geen sprake is van bijzondere 
omstandigheden die rechtsherstel op grond van artikel 50 van de Wet BIG 
rechtvaardigen en uw bezwaren niet tot een ander besluit kunnen leiden. Het 
besluit van 9 april 2020 blijft in stand. 

Ik licht mijn besluit hieronder voor u toe. 

Verloop van de procedure 

Op 31 maart 2015 heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
(hierna: CTG) bij uitspraak in hoger beroep aan bezwaarde de maatregel van 
doorhaling van zijn inschrijving in het BIG-register opgelegd. 

Vervolgens heeft u namens bezwaarde tweemaal een verzoek tot herziening 
ingediend op grond van artikel 52 van de Wet BIG. Het eerste verzoek was 
ingediend op 15 februari 2017 en op 31 oktober 2017 door het CTG afgewezen. 
Het tweede verzoek was ingediend op 17 oktober 2018 en op 5 september 2019 
door het CTG afgewezen. 

Tevens heeft u op 20 juni 2019 namens bezwaarde een verzoek tot herstel 
ingediend op grond van artikel 50 van de Wet BIG. Ik heb het CTG verzocht mij 
advies uit te brengen over uw verzoek. De voorzitter van het CTG heeft mij op 
9 september 2019 geadviseerd uw verzoek af te wijzen. 
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Bij besluit van 9 april 2020 heb ik het verzoek tot herstel afgewezen. 

Bij brief van 1 mei 2020 heeft u hiertegen bezwaar ingediend. Bij brief van 7 mei 
2020 is de ontvangst van uw bezwaar bevestigd. 

Op 10 juni 2020 heeft u telefonisch contact gehad met een van mijn 
medewerkers, de heer mr. Ew. ,7s,L77--.-1. Met hem heeft u kort het bezwaar 
doorgenomen en de mogelijkheden voor een hoorzitting besproken. 

In onderling overleg is de datum van de hoorzitting vastgesteld op 22 juli 2020. U 
heeft gesproken met mr. 	- _j en mw. mr. 	 (beiden van de 
juridische directie van mijn ministerie), alsmede met drs. r' 	en mr1 

(beiden beleidsmedewerker bij de directie MEVA, afdeling Beroepen) en 
bent samen met bezwaarde in de gelegenheid gesteld het standpunt van 
bezwaarde mondeling toe te lichten. 

Beoordeling van het bezwaar 

Toepasselijke wetgeving 

Voordat ik op uw bezwaren inga, wil ik in het algemeen iets zeggen over de regels 
die in dit geval gelden. 

Het doorhalen van een inschrijving in het BIG-register geschiedt in beginsel voor 
het leven. Slechts in uitzonderingsgevallen kan van dit uitgangspunt worden 
afgeweken. Gelet op de wetsgeschiedenis kan die situatie zich voordoen als de 
betrokkene zich als het ware reclasseert (een veranderd gedragspatroon laat zien) 
of als de opvattingen over wat als een tuchtvergrijp moet worden aangemerkt in 
de loop der jaren veranderen. Bij de beoordeling hiervan gaat het evenwel om 
gevoelige materie, die een zeer zorgvuldige procedure noodzakelijk maakt. De 
waarborgen voor een dergelijke zorgvuldige procedure zijn neergelegd in artikel 
50 van de Wet BIG. 

Het eerste lid van artikel 50 van de Wet BIG bepaalt dat een persoon aan wie de 
tuchtrechtelijke maatregel van doorhaling van de inschrijving is opgelegd, onder 
terzijdestelling van de opgelegde maatregel in zijn rechten kan worden hersteld, 
als bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen. 

Artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG vormt daarmee de uitzondering op het 
uitgangspunt dat doorhaling van de inschrijving in het register in beginsel voor het 
leven geldt. Zoals gezegd is deze procedure met waarborgen omkleed. Een van 
die waarborgen is dat er advies wordt ingewonnen van het tuchtcollege dat de 
maatregel heeft opgelegd. Verder behelst artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG 
een discretionaire bevoegdheid. Ik heb daarom een ruime vrijheid bij de 
beoordeling van een herstelverzoek en de vraag of in de concrete situatie sprake 
is van bijzondere omstandigheden in bovengenoemde zin. Het advies van het 
desbetreffende tuchtcollege geeft belangrijke handvatten voor de beoordeling van 
het verzoek. 
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Gelet op het duidelijke uitzonderingskarakter van artikel 50 van de Wet BIG en 
gelet op het feit dat een doorhaling in het BIG-register een van de zwaarste 
tuchtrechtelijke maatregelen is, betracht ik enige terughoudendheid bij de 
toepassing van de herstelbevoegdheid. Het algemeen belang van 
kwaliteitsbewaking van de beroepsuitoefening en bescherming van patiënten 
tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen is daarbij doorslaggevend vanwege 
de kwetsbare en afhankelijke positie van patiënten. Dit zwaarwegende algemeen 
belang staat eraan in de weg dat lichtvaardig tot herinschrijving van doorgehaalde 
beroepsbeoefenaren wordt overgegaan. 

Gronden van uw bezwaar 

In uw bezwaar en tijdens de hoorzitting heeft u - kort samengevat - het volgende 
aangevoerd. 

Ten eerste geeft u aan dat er bijzondere omstandigheden zijn op basis waarvan 
het herstel gerechtvaardigd is. Een van deze omstandigheden is het tijdsverloop 
sinds de doorhaling. Bezwaarde is vijf jaar geleden doorgehaald, waardoor het 
naar uw mening tijd is om bezwaarde een tweede kans te geven. Hierbij zoekt u 
aansluiting bij het strafrechtelijk beroepsverbod uit artikel 28, vijfde lid van het 
Wetboek van Strafrecht, waarbij het verbod maximaal vijf jaar mag duren. 
Andere persoonlijke omstandigheden die u noemt zijn (samengevat) de passie van 
bezwaarde voor en zijn kennis van het vak als huisarts, zijn vruchteloze pogingen 
om een andere baan te vinden en een extreme somberte en gevoel van 
nutteloosheid als gevolg hiervan. U stelt dat deze punten in het besluit onterecht 
niet zijn meegenomen. 

Ten tweede betoogt u dat bezwaarde heeft voldaan aan de benodigde 
gedragsveranderingen voor een herstel op grond van artikel 50 van de Wet BIG. U 
geeft aan dat bezwaarde zich bereid heeft getoond zijn eigen gedrag te evalueren 
en waar nodig aan te passen. Ook heeft hij zich onder professionele behandeling 

10.1 d. van een 557,'"j;n1 en 	-; laten stellen. U vindt het onterecht dat is .  
geoordeeld dat deze maatregelen niet zouden volstaan voor een herstel. U wilt 
ook graag horen welke maatregelen wel genomen hadden moeten worden, of nog 
genomen moeten worden. 

Ten derde voert u aan dat het advies van het CTG niet zorgvuldig tot stand is 
gekomen. In het advies wordt volgens u ten onrechte gerefereerd aan de twee 
ingediende herzieningsverzoeken, omdat deze verzoeken een totaal andere 
procedure met een ander doel betreffen. U stelt verder dat het CTG onterecht 
heeft geconstateerd dat het verzoek tot herstel gestoeld was op grotendeels 
dezelfde argumenten als de verzoeken tot herziening. Ook wijst u op de 
betrokkenheid van mevrouw J.R. Rowel-van der Linde bij zowel de uitspraken in 
de herzieningsprocedure als bij het advies van het CTG in de herstelprocedure. 
Bezwaarde heeft hierdoor het gevoel dat zijn verzoek tot herstel niet objectief is 
beoordeeld. Vanwege deze redenen vindt u dat het advies van het CTG niet 
zonder meer overgenomen had mogen worden in het besluit. U meent dat mijn 
besluit onzorgvuldig tot stand is gekomen en u verwijst naar een uitspraak van de 
Rechtbank Leeuwarden (ECLI:NL:RBLEE:2010:BL1961).. 
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Ten vierde voert u aan dat in het besluit onterecht niet is ingegaan op twee e-
mails die u in de procedure heeft gestuurd. U heeft in dit kader onder meer naar 
meerdere uitspraken verwezen. 

Overwegingen ten aanzien van de gronden van bezwaar 

Met betrekking tot deze argumenten overweeg ik het volgende. 

Bijzondere omstandigheden  
Het voortschrijden van de tijd, de vijf jaren sinds de doorhaling, kan geen 
rechtvaardiging vormen voor een herinschrijving. Ik zie geen grond om aansluiting 
te zoeken bij het maximum van 5 jaar van het beroepsverbod uit het Wetboek van 
Strafrecht. Zoals blijkt uit de wetsgeschiedenis van artikel 50 van de Wet BIG 
geschiedt de doorhaling in beginsel voor het leven, tenzij zich bijzondere 
omstandigheden voordoen. Er is dus expliciet niet beoogd om een 
maximumtermijn te stellen aan de doorhaling. Dit heeft te maken met de 
bescherming van het zwaarwegende belang van de kwaliteitsbewaking van de 
zorg en het beschermen van kwetsbare patiënten tegen ondeskundig en 
onzorgvuldig handelen. 

De genoemde persoonlijke omstandigheden, zoals de passie voor en kennis van 
het vak als huisarts, de pogingen om een andere baan te vinden en het gevoel 
van nutteloosheid die hierdoor zijn opgetreden, kunnen een herstel evenmin 
rechtvaardigen. Voor bezwaarde is het erg belastend dat hij door de doorhaling 
zijn vak niet meer kan uitoefenen en dat hij er niet in slaagt om een andere baan 
te vinden, maar de belangen van bezwaarde wegen naar mijn oordeel niet op 
tegen het zwaarwegende patiëntenbelang dat beschermd wordt met het middel 
van de doorhaling. Ook vormen dergelijke persoonlijke omstandigheden - gelet op 
het voorgaande - geen grond voor een herstel op grond van artikel 50 van de Wet 
BIG. Uw bezwaren op dit punt slagen dan ook niet. 

Veranderd gedragspatroon  
Voor een herstel van de inschrijving op grond van artikel 50 van de Wet BIG, zo 
blijkt uit de wetgeschiedenis, dient ofwel een verandering in opvatting in de 
beroepsethiek plaats te vinden, ofwel een verandering in het gedragspatroon van 
de betrokkene. Dat geen sprake is van een gewijzigde opvatting in de 
beroepsethiek staat niet ter discussie. De vraag is of er - zoals bezwaarde stelt -
sprake is van een verandering in het gedragspatroon. 

U stelt dat bezwaarde zich onder professionele behandeling van een psycholoog 
en psychiater heeft laten stellen, en dat bezwaarde zich bereid heeft getoond zijn 
eigen gedrag te evalueren en aan te passen. Op basis hiervan stelt u dat 
bezwaarde voldoet aan de vereiste gedragsverandering voor een herstel op basis 
van artikel 50 van de Wet BIG. Ik kan u hierin echter niet volgen. Zoals blijkt uit 
de verschillende stukken die aan deze zaak ten grondslag liggen, ontkent 
bezwaarde de aan hem tenlastegelegde feiten. Door deze feiten, waarbij poging 
tot ontucht strafrechtelijk is vastgesteld, te blijven ontkennen, kan een 
verandering in gedragspatroon bijzonder lastig worden aangetoond. 

Daar komt in dit geval bij dat uit de door u overgelegde rapporten van de 
7,Walkljen de utsw,7A r blijkt dat bezwaarde door de huisarts naar hen is 

10.1.d. doorverwezen. De huisarts heeft deze verwijzingen gedaan vanwege de 
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Myr.1ffii.i.U,USW.12 die bezwaarde heeft gekregen door de medische tuchtzaak. 
Dit is ook bevestigd tijdens de hoorzitting. Over de tuchtzaak staat het volgende 
in het rapport van de 	 aff,"1— 'Hij heeft altijd ten stelligste het hem ten laste 
gelegde ontkend'. 

Tevens blijkt uit het rapport van de 	van 29 april 2019 dat er weliswaar 
behandeldoelen zijn gesteld, maar dat deze doelen ook niet zijn gericht op het 
gedrag dat heeft geleid tot de doorhaling. Deze behandeldoelen zien op 

in dit rapport staat expliciet het volgende over de tuchtzaak: 'Meneer ontkent 
hetgeen hem ten laste is gelegd.'. Uit het rapport blijkt dan ook niet dat 
bezwaarde een veranderd gedragspatroon heeft ten opzichte van het moment van 
doorhaling. 

Ik blijf daarom bij mijn oordeel dat hetgeen u ter onderbouwing van uw 
herstelverzoek heeft aangevoerd onvoldoende blijk geeft van een zodanig 
veranderd gedragspatroon, dat sprake is van bijzondere omstandigheden in de zin 
van artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG. Naar mijn oordeel is geen sprake van 
bijzondere omstandigheden die herstel in de rechten van bezwaarde 
rechtvaardigen. Uw bezwaren op dit punt slagen niet. 

Aanvullende e-mails  
Ook de aanvullende e-mails die u na het verzoek tot herstel heeft gestuurd ter 
verdere onderbouwing van uw verzoek, kunnen niet tot een andere conclusie 
leiden. In uw e-mail van 9 februari 2020 verwijst u naar een uitspraak van het 
CTG, waarin volgens u sprake is van een vergelijkbaar geval als in de zaak van 
bezwaarde. Voor zover dat al het geval is, is dat niet relevant voor de toepassing 
van artikel 50 van de Wet BIG. Deze uitspraak onderbouwt namelijk niet dat in de 
situatie van bezwaarde sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals bedoeld in 
artikel 50 van de Wet BIG. Overigens merk ik in dit kader op dat uw stelling 
tijdens de hoorzitting, dat u de tuchtrechtspraak arbitrair vindt, eveneens niet tot 
een ander oordeel kan leiden. In de onderhavige zaak staat niet de 
tuchtrechtuitspraak van het CTG ter discussie en ik moet uitgaan van de juistheid 
van de opgelegde maatregel van doorhaling, die gelet op de Wet BIG in beginsel 
voor het leven geldt. Dat in andere zaken mogelijk lichtere maatregelen worden 
opgelegd door de tuchtrechter, bijvoorbeeld in de door u aangehaalde uitspraak 
van het CTG (ECLI:NL:TGZCTG:2020:20), maakt niet dat bezwaarde voldoet aan 
de voorwaarden voor rechtsherstel als bedoeld in artikel 50 van de Wet BIG. 

Ook uw beroep op de overige tijdens de hoorzitting aangehaalde jurisprudentie 
leidt niet tot een ander oordeel. In de door u aangehaalde uitspraak van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van Stater is een verzoek op grond van 
artikel 50 van de Wet BIG eveneens afgewezen. Dat het een andere situatie 
betreft die tot de doorhaling heeft geleid is op zichzelf juist, maar dit betekent nog 
niet dat in de situatie van bezwaarde is aangetoond dat sprake is van een 
veranderd gedragspatroon waardoor een verzoek tot rechtsherstel moet worden 
toegewezen. In de aangehaalde (niet gepubliceerde) uitspraak van het CTG van 
22 juli 2010 (UN YG0471) is, zoals u aangeeft, overwogen dat een verzoek tot 

1  U noemt een uitspraak van 25 juni 2006, maar ik neem aan dat u bedoelt: 25 januari 2006 
(ECLI:NL:RVS:2006: AV0285). 



Doc. 2 

herstel mogelijk is als na verloop van enige jaren kan worden aangetoond dat 
adequate behandeling heeft plaatsgevonden op grond waarvan aangenomen kan 
worden dat het risico van herhaling van het verweten gedrag nihil of 
verwaarloosbaar is. Dat gaat om een gewijzigd gedragspatroon en dat is precies 
waar ik in de situatie van bezwaarde ook naar heb gekeken. Zoals ik in het 
voorgaande heb overwogen, heeft u echter niet aannemelijk gemaakt dat sprake 
is van een zodanig gewijzigd gedragspatroon dat rechtsherstel rechtvaardigt. 

De tweede e-mail, waarin u verwijst naar het besluit om voormalige artsen bij 
uitzondering weer in de zorg te laten werken, kan evenmin tot een ander oordeel 
leiden. Zoals u per mail door het CIBG is aangegeven, geldt deze tijdelijke 
uitzondering niet voor zorgverleners die zijn doorgehaald op grond van een 
tuchtrechtelijke maatregel. Bezwaarde kan daarom geen beroep doen op deze 
uitzondering. 

Advies CTG  
In uw bezwaar heeft u ook gesteld dat het advies van het CTG onzorgvuldig tot 
stand is gekomen en dat ik niet zonder meer het advies rechtstreeks had mogen 
overnemen in mijn besluit. U meent dat mijn besluit onzorgvuldig tot stand is 
gekomen en u verwijst naar een uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden 
(ECLI:NL:RBLEE:2010:BL1961). 

Op grond van artikel 50, derde lid, van de wet BIG ben ik gehouden om advies in 
te winnen bij het CTG over het verzoek tot herstel. Op grond van artikel 3:49 van 
de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan ik ter motivering van een 
besluit volstaan met een verwijzing naar een uitgebracht advies. Hierbij dient 
gelet op artikel 3:9 van de Awb wel beoordeeld te worden of het advies zorgvuldig 
tot stand is gekomen. Met uw stelling betoogt u dat dit niet het geval is, waardoor 
er een motiveringsgebrek zou ontstaan in het besluit. Dit heeft u ook benadrukt 
tijdens de hoorzitting. 

Ik onderken dat het advies van het CTG en mijn aanvullende motivering in het 
oorspronkelijke besluit summier zijn. Het feit dat mevrouw J.R. Rowel-van der 
Linde bij zowel de uitspraken in de herzieningsprocedure als bij het advies van het 
CTG in de herstelprocedure betrokken is geweest, maakt naar mijn oordeel nog 
niet dat het advies onzorgvuldig tot stand is gekomen. Wel ben ik met u van 
mening dat het CTG in haar advies ten onrechte verwijst naar de uitspraak op het 
herzieningsverzoek, aangezien dit verschillende procedures betreft met een ander 
toetsingskader en een ander doel. Ik ben echter van mening dat de eindconclusie 
in het advies, dat hetgeen bezwaarde aan zijn verzoek tot rechtsherstel ten 
grondslag heeft gelegd onvoldoende is om te kunnen spreken van bijzondere 
omstandigheden die rechtsherstel rechtvaardigen, juist is. Mijn besluit van 9 april 
2020 om gelet op het advies van het CTG het verzoek van bezwaarde af te wijzen 
is dan ook juist. 

Ik had mijn besluit wel beter moeten motiveren. Dit gebrek in de motivering hoeft 
echter niet tot het herroepen van het besluit te leiden. Tijdens het beoordelen van 
uw stukken in de bezwaarprocedure ben ik namelijk opnieuw tot de conclusie 
gekomen dat bezwaarde niet voldoet aan de vereisten voor rechtsherstel op grond 
van artikel 50 van de Wet BIG. De motivering daarvan vindt u in deze beslissing 
op bezwaar. Nu ik ook in de bezwaarfase niet tot een andere conclusie kan 
komen, is bezwaarde niet benadeeld door aanvulling van de beperkte motivering 
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van het oorspronkelijke besluit in deze beslissing op bezwaar. Op grond van 
artikel 6:22 van de Awb kan het besluit daarom in stand worden gelaten. Gelet op 
het voorgaande kan ook uw beroep op het zorgvuldigheids- en 
motiveringsbeginsel dus niet leiden tot een gegrondverklaring van uw bezwaar. 

Conclusie  
Gelet op het voorgaande kom ik tot de conclusie dat uw bezwaar ongegrond is. 
Het bestreden besluit blijft in stand, onder aanvulling van de motivering. Naar 
mijn oordeel is geen sprake van bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 
50, eerste lid, van de Wet BIG die herstel in de rechten van bezwaarde 
rechtvaardigen. Ik blijf bij mijn oordeel dat hetgeen u ter onderbouwing van het 
herstelverzoek heeft aangevoerd onvoldoende blijk geeft van een zodanig 
veranderd gedragspatroon van bezwaarde, dat sprake is van dergelijke bijzondere 
omstandigheden. Ook de overige gronden die u in bezwaar heeft aangevoerd 
kunnen niet leiden tot een ander besluit. 

Hoogachtend, 

de Minister voor Medische Zorg, 
namens deze, 
clusterhoofd directie Wetgeving en Juridische Zaken, 

mr. B.T.A. Baldwin 

U ontvangt deze beslissing op bezwaar per e-mail. De rechten die u ontleent aan 
deze beschikking zijn gelijk, als ware het een per post bekendgemaakte 
beschikking. Ook de verplichtingen die u hebt blijven gelijk. Als moment van 
verzending van deze beschikking geldt de dag waarop zij de server van VWS heeft 
verlaten. 

U kunt tegen deze beschikking beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de 
rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan u uw woonplaats in Nederland heeft. 

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking u is 
toegezonden aan de rechtbank worden gestuurd. U kunt ook digitaal beroep 
instellen via http://loket. rechtspraa  k. ni/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 
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Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is 
gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, en de gronden waarop het 
beroepschrift rust. 

Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffier 
van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de 
wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt. 
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Betreft 	Verzoek om wederom in het BIG-register te worden 	 1685460-204913-MEVA 
ingeschreven 	 Uw brief 

Bijlage(n) 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

Geachte heer 

Naar aanleiding van uw verzoek om wederom in het BIG-register te worden 
ingeschreven als arts-psychiater en psychotherapeut bericht ik u het volgende. 

Voorgeschiedenis 
U bent sinds 27 januari 1998 geregistreerd in het BIG-register als arts en sinds 6 
oktober 1999 als psychiater (registratienummer~ 	j), alsmede sinds 23 
februari 2001 als psychotherapeut (registratienummer K~ 	• ) Bij de 
beslissing van 9 april 2018 is door het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle, naar 
aanleiding van klachten die zijn ingediend, de maatregel van doorhaling van de 
inschrijving in het BIG-register als arts-psychiater alsmede als psychotherapeut 
opgelegd. Tegen deze beslissingen is zowel de klaagster als u in beroep gekomen. 
Bij besluit van 30 augustus 2018 (C2018.207 en C2018.209) heeft het Centraal 
Tuchtcollege de klaagster niet-ontvankelijk verklaard in haar beroepen omdat haar 
klachten op alle onderdelen gegrond verklaard zijn door het Regionaal 
Tuchtcollege te Zwolle. Op het beroep van u (C2018.206 en C2018.208) in beide 
zaken heeft het Centraal Tuchtcollege bij besluit van 11 april 2019 de beroepen 
onder gedeeltelijke wijziging en aanvulling van gronden verworpen en de 
maatregel van doorhaling van de inschrijving als arts-psychiater en als 
psychotherapeut gehandhaafd. Voorts is aan u het recht ontzegd tot 
wederinschrijving, voor het geval u op het moment van onherroepelijk worden van 
deze beslissing niet bent ingeschreven in het BIG-register. 

Voorafgaand aan de behandeling van de beroepszaken bij het Centraal 
Tuchtcollege heeft u mij bij mail van 20 september 2018 het verzoek tot herstel 
van het recht wederom in het BIG-register te worden ingeschreven als arts-
psychiater en psychotherapeut toegestuurd en op 28 november 2018 een nadere 
toelichting bij dit verzoek gegeven. Ik heb het Centraal Tuchtcollege verzocht mij 
advies uit te brengen over uw verzoek. De Voorzitter van het Centraal Tuchtcollege 
heeft mij op 26 augustus 2019 advies uitgebracht. Het advies is als bijlage 
bijgevoegd. 
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Uw verzoek 
U verzoekt tot herstel van uw bevoegdheid als arts-psychiater en psychotherapeut 
op basis van artikel 50 Wet BIG. Kort samengevat legt u aan dit verzoek ten 
grondslag dat u bezwaar heeft tegen de beslissing(en) van het Regionaal 
Tuchtcollege Zwolle. Voorts stelt u dat u tijdens uw ziekte fouten heeft gemaakt en 
een plan van aanpak heeft opgesteld om goed te functioneren en terugval te 
voorkomen. 

Advies Centraal Tuchtcollege 
Het Centraal Tuchtcollege heeft geadviseerd uw verzoek af te wijzen en stelt dat: 
Op basis van alle beschikbare informatie van de zijde van klaagsters en (thans) 
verzoeker is in beroep geoordeeld dat de doorhalingen (en zo nodig verbod tot 
wederinschrijving) van verzoeker in de zaken van mw. raill gehandhaafd dienen 
te blijven, evenals de maatregel van berisping in de zaken van mw. 42 , 	. 
Zoals het Centraal Tuchtcollege heeft overwogen weegt het belang van verzoeker 
om wederom in Nederland in zijn hoedanigheid van psychiater en van psychothe-
rapeut te werken, niet op tegen het algemeen belang van de volksgezondheid. 
Aan het slot van zijn verzoekschrift formuleert verzoeker intenties om maatrege-
len te nemen met het doel zijn functioneren in de toekomst te verbeteren. Tegen 
de achtergrond van de bijzondere ernst van de gedragingen in het verleden die 
grond waren voor de opgelegde maatregelen acht het Centraal Tuchtcollege deze 
intenties onvoldoende om op grond daarvan reeds nu met zekerheid ervan uit te 
kunnen gaan dat verzoeker niet in herhaling zal vervallen. Het Centraal Tuchtcol-
lege voor de gezondheidszorg ziet op dit moment geen bijzondere omstandighe-
den die wettigen dat de maatregelen die zeer onlangs zijn opgelegd, terzijde wor-
den geschoven en dat verzoeker zou moeten worden hersteld in de hem ontzegde 
bevoegdheden, dan wel wederom in het register zal kunnen worden ingeschreven. 

Beoordeling van het verzoek 
Herstel van het recht om wederom te worden ingeschreven in het BIG-register kan 
pas plaatsvinden indien dat door bijzondere omstandigheden gewettigd blijkt 
(artikel 50, eerste lid, Wet BIG). De bepaling doelt op na de uitspraak ingetreden 
omstandigheden, waarbij bijvoorbeeld te denken valt aan het geval dat de 
betrokkene inmiddels op een overtuigende wijze blijk heeft gegeven van een 
gedragspatroon dat het voorvallen van nieuwe ontsporingen onwaarschijnlijk 
maakt. 

In het licht van het advies van het Centraal Tuchtcollege ben ik van oordeel dat, 
zoals het Centraal Tuchtcollege dit stelt, er geen aanleiding is om terug te komen 
op het besluit tot ontzegging van het recht om wederom in het BIG-register te 
worden ingeschreven. Voor wat betreft de feiten, zoals door het Regionaal 
Tuchtcollege Zwolle en het Centraal Tuchtcollege destijds vastgesteld, zijn de 
uitspraken nog steeds onaangetast en de inhoud daarvan derhalve uitgangspunt 
bij de beoordeling van het verzoek. Tegen de achtergrond van de bijzondere ernst 
van de gedragingen in het verleden, die grond waren voor de opgelegde 
maatregelen, biedt de door u geformuleerde intentie om maatregelen te nemen 
met als doel het functioneren in de toekomst te verbeteren geen 
aanknopingspunten om inmiddels te kunnen concluderen dat u op overtuigende 
wijze blijk heeft gegeven van een gedragspatroon dat het voorvallen van nieuwe 
incidenten onwaarschijnlijk maakt. 

MEVA-BENA 

Kenmerk 
1685460-204913-MEVA 
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De beslissing 
Gelet op het voorgaande beslis ik tot afwijzing van uw verzoek tot het doen van 
een voordracht voor een koninklijk besluit tot herstel van het recht op inschrijving 
in het BIG-register als arts-psychiater en psychotherapeut. 

Wilt u naar aanleiding van deze beslissing een bezwaarschrift indienen, dan moet 
u dit doen binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Let op: 
doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. Noem in het 
bezwaarschrift uw naam en adres, en de datum en het kenmerk van deze brief 
(dit kenmerk vindt u in de rechterkantlijn). Licht toe waarom u het niet eens bent 
met de beslissing. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een 
datum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te 
sturen met het bezwaarschrift. 

Het bezwaarschrift stuurt u naar: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 EJ DEN HAAG 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar (070) 340 59 84. 

Hoogachtend, 

de minister van Medische Zorg 
en Sport 
namens deze 
de directeur Macro-Economische Vraagstukken 
en Arbeidsmarkt, 

MEVA-BENA 

Kenmerk 
1685460-204913-MEVA 
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Uw kenmerk 1567092-194065-MEVA 
Ons kenmerk C2019.234 
Zaaknaam 	/ herstel 

VVELZij.i',1 EN SPORT 

1.0 SEP 2019 
SCANPLAZA 

Advies aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de 
Minister van Veiligheid en Justitie met betrekking tot het verzoek van de 
heer pg-14V' 	op grond van art. 50 Wet BIG. 

I  

Inleiding 
I.  
Verzoeker heeft bij brief, ingekomen op 7 augustus 2019 bij de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), op de voet van art. 50 Wet BIG verzocht dat 
zal worden bepaald dat hij wederom in het register zal kunnen worden ingeschreven. 

Bij brief van 19 augustus 2019 heeft de Minister van VWS de voorzitter van het Centraal 
Tuchtcollege op de voet van art. 50 lid 3 Wet BIG verzocht met betrekking tot het 
verzoek te adviseren of er thans zodanige bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die 
rechtvaardigen dat verzoekster wederom in het register zal kunnen worden 
ingeschreven. 

II.  
Verzoeker is onder nummer 19047344501 op 16 december 1997 als arts en vanaf 
10 september 2003 als huisarts ingeschreven in het BIG-register. 

Het Centraal Tuchtcollege heeft bij beslissing van 31 maart 2015-aan de arts de 
maatregel van doorhaling van de inschrijving in het BIG-register opgelegd (C2014.273 
en C2014.276). 

De doorhaling van de inschrijving in het Register heeft daarop per 31 maart 2015 
plaatsgevonden. 

Voorafgaand aan deze maatregel van doorhaling heeft het Centraal Tuchtcollege in 2013 
in beroep een door het Regionaal Tuchtcollege te Den Haag aan verzoeker opgelegde 
maatregel van berisping bevestigd (C2013.150). In 2014 is voorts door het Regionaal 
Tuchtcollege te Den Haag aan verzoeker een maatregel van waarschuwing opgelegd 
(2014-066) en in 2015 heeft het Centraal Tuchtcollege nogmaals een door het Regionaal 
Tuchtcollege te Den Haag aan verzoeker opgelegde maatregel van berisping bevestigd 
(C2014.222). 

Bij beantwoording s.v.p. dossiernummer en datum van de brief vermelden. Voor meer informatie en het 
reglement zie www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl. 
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III.  
Na de doorhaling van verzoeker, heeft verzoeker bij het Centraal Tuchtcollege een 
tweetal herzieningsverzoeken op grond van artikel 52 Wet BIG ingediend. Het eerste 
herzieningsverzoek d.d. 15 februari is bij beslissing van 31 oktober 2017 afgewezen 
(C2017.091). Bij verzoek van 17 oktober 2018 heeft verzoeker (voor de tweede maal) 
om herziening van de uitspraak verzocht. Bij uitspraak van 5 september 2019 heeft het 
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg ook dit tweede herzieningsverzoek 
afgewezen. Kortheidshalve hecht ik de uitspraak betreffende het herzieningsverzoek aan 
dit advies en verwijs naar de daar vermelde motivering. 

IV.  
Het verzoek tot herstel wordt gestoeld op grotendeels dezelfde argumenten als in het 
tweede verzoek tot herziening. Daarnaast voert verzoeker aan dat de maatregel hem te 
zeer treft, dat zijn bestaan zinloos is, dat het kapitaalvernietiging is van zijn huisartsen-
opleiding en dat hij maatregelen ter verbetering heeft genomen. 

V.  
Het Centraal Tuchtcollege heeft zich in raadkamer gebogen over het verzoek tot herstel. 
Het adviseert om het verzoek tot herstel af te wijzen. Het verwijst daarbij naar de inhoud 
van de beslissing van het Centraal Tuchtcollege van 
5 september 2019. Hoewel de door verzoeker geschetste persoonlijke situatie is aan te 
merken als treurig, kan dit geen grond zijn om hem als bevoegd aan te merken op het 
terrein van werkzaamheid waar hem die bevoegdheid is ontzegd op goede en nog met de 
huidige inzichten overeenstemmende gronden. Het persoonlijk belang van verzoeker 
weegt niet op tegen het algemene belang van de goede gezondheidszorg. De gestelde 
visie van de oorspronkelijk klaagster doet daar niet aan af. De door verzoeker genoemde 
maatregelen ter verbetering van zijn beroepshouding, gedrag en vaardigheden zijn 
onvoldoende om het vertrouwen te herstellen, mede gelet op de eerdere tuchtrechtelijke 
maatregelen die aan hem zijn opgelegd ter zake van laakbaar ondermaats handelen. 

Concluderend adviseert het Centraal Tuchtcollege dat hetgeen verzoeker aan zijn 
verzoek tot herstel ten grondslag heeft gelegd onvoldoende is om te kunnen spreken van 
bijzondere omstandigheden die wettigen dat rechtsherstel als verzocht wordt verleend 
als bedoeld in artikel 50 Wet BIG. 

Namen het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 

Mr. J.M Rowel-van der Linde 
Voorzitt r. 

Bij beantwoording s.v.p. dossiernummer en datum van de brief vermelden. Voor meer informatie en het 
reglement zie www.tuchteollege-gezondheidszorg.nl. 
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C2018.421 

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE 

voor de Gezondheidszorg 

Beslissing op het verzoek tot herziening in de zaak onder nummer C2018.421 van: 

voorheen huisarts, 

, advocaat te Den Haag 

strekkende tot herziening van de beslissing d.d. 31 maart 2015 van het Centraal Tuchtcollege 

gegeven in de zaak met nummer C2014.273 van: 

woonplaats kiezende te Den Haag op het kantooradres van haar 

advocaat-gemachtigde, 

appellante in het principaal beroep, 

verweerster in het incidenteel beroep, 

klaagster in eerste aanleg, 

gemachtigde: mr. 	 advocaat te Den Haag 



Doc. 4 

2 
	

C2018.421 

tegen 

destijds huisarts, 

BIG-registratienummer:;b 

werkzaam te 

verweerder in het principaal beroep, 

appellant in het incidenteel beroep, 

verweerder in eerste aanleg, 

toenmalig gemachtigde: mr. 

Amsterdam 

advocaat te 

en in de zaak met nummer C2014.276 op het beroep tegen de tussen eerstgenoemde partijen 

door het Regionaal Tuchtcollege te 's-Gravenhage (onder nummer 2013-039) gegeven 

beslissing van 17 juni 2014, ingesteld door 

DE INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG, 

thans genaamd Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, 

verder: de Inspectie, 

kantoorhoudende te Utrecht, 

appellante, 

vertegenwoordigd door: dr. 	 , Senior Inspecteur 

en mr. drs. 	, Inspecteur Jurist. 
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1. Verloop van de procedure  

1.1 	 - hierna verzoeker - heeft op 17 oktober 2018 bij het Centraal 

Tuchtcollege een verzoek ingediend tot herziening van voormelde beslissing van 

31 maart 2015. Het Centraal Tuchtcollege heeft mr. T.L. De Vries (plaatsvervangend 

voorzitter van het Centraal Tuchtcollege) benoemd tot rapporteur. De rapporteur heeft 

op 6 februari 2019 schriftelijk gerapporteerd en geadviseerd het verzoek tot herziening 

af te wijzen. De rapportage is aan verzoeker, (de gemachtigde van) 
	•fr 

(hierna: klaagster) en de Inspectie toegezonden. 

1.2 Het verzoek tot herziening is behandeld ter openbare terechtzitting van het 

Centraal Tuchtcollege van 2 juli 2019. Verschenen zijn verzoeker, bijgestaan door 

mr. 	, mr. 	 namens klaagster en mr. drs. 	I namens de 

Inspectie. Partijen hebben ter terechtzitting hun standpunten toegelicht. Mr. 

en mr. drs. 	I hebben dat gedaan aan de hand van pleitnotities die zij aan het 

Centraal Tuchtcollege hebben overhandigd. Tevens is de rapporteur verschenen. 

2. Feiten  

2.1 	In de beslissing waarvan herziening is verzocht, heeft het Centraal 

Tuchtcollege aan verzoeker de maatregel opgelegd tot doorhaling van de inschrijving 

van verzoeker in het BIG-register. 

Het Centraal Tuchtcollege heeft aan die maatregel de navolgende tuchtrechtelijke 

verwijten ten grondslag gelegd: 

dat hij op 18 januari 2012 seksueel grensoverschrijdend gehandeld heeft ten 

opzichte van zijn patiënte, klaagster, en dat hij dat gedrag heeft willen 

maskeren door zichzelf een - vals bevonden - alibi te verschaffen; 

dat hij klaagster heeft misleid door een onjuist uitgevoerde behandeling, 

waartoe hij niet bekwaam was; dit is niet integer en in strijd met de te 

betrachten professionele zorg; 

dat hij een medische verklaring valselijk heeft opgemaakt; 

dat zijn dossiervoering incorrect was en hij onjuist, althans onzorgvuldig 

declareergedrag heeft vertoond. 
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Op grond van deze feiten heeft het Centraal Tuchtcollege geoordeeld dat verzoeker 

niet beschikt over de juiste beroepshouding; dat hij zich niet integer heeft gedragen en 

niet betrouwbaar is gebleken. Hij heeft met het vorenstaande zowel gehandeld in strijd 

met de eerste tuchtnorm als met de tweede tuchtnorm (artikel 47 lid 1 onder a en 

onder b Wet BIG). Mede gelet op een aantal eerder opgelegde tuchtrechtelijke 

veroordelingen achtte het Centraal Tuchtcollege doorhaling van de inschrijving van 

verzoeker in het BIG-register passend. 

2.2 	Het Centraal Tuchtcollege heeft ambtshalve kennisgenomen van het feit dat 

verzoeker wegens grensoverschrijdende gedragingen ten opzichte van klaagster en een 

andere patiënte strafrechtelijk is vervolgd. Het gerechtshof te Den Haag heeft bij 

arrest van 6 juli 2018, evenals eerder de rechtbank in Den Haag bij vonnis van 

21 september 2016, het tenlastegelegde feit 3 subsidiair bewezenverklaard. Dit betreft 

het strafbare feit dat verzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan het volgende delict: 

"poging tot: als degene werkzaam in de gezondheidszorg ontucht plegen met iemand die zich als 

patiënt aan zijn hulp en/of zorg heeft toevertrouwd", strafbaar gesteld bij artikel 249 j uncto 45 

Wetboek van Strafrecht. Verzoeker is daarvoor veroordeeld tot een - voorwaardelijke 

- gevangenisstraf voor de duur van zes maanden. Verzoeker was eerder door de 

rechtbank in Den Haag al vrijgesproken van de overige aan hem tenlastegelegde feiten 

en daartegen was geen beroep ingesteld, zodat deze feiten in hoger beroep bij het 

gerechtshof niet meer aan de orde waren. 

2.3 	Verzoeker heeft op 15 februari 2017 een (eerste) herzieningsverzoek 

ingediend. Hierbij stond voornoemd strafvonnis van de rechtbank Den Haag centraal, 

alsmede een deskundigenrapport betreffende forensisch schriftonderzoek van de 

presentielijst inzake nascholing op 18 januari 2012. Dit eerste herzieningsverzoek is 

bij beslissing van 31 oktober 2017 door het Centraal Tuchtcollege afgewezen 

(C2017.091). 

2.4 	Verzoeker heeft thans een nieuw (tweede) herzieningsverzoek gedaan. In dit 

kader heeft verzoeker overgelegd een op verzoek van het gerechtshof Den Haag 

uitgebracht deskundigenrapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) van 
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5 januari 2018 betreffende de authenticiteit van opnames van enkele door klaagster 

opgenomen (telefoon)gesprekken, met als bijlagen bij dit rapport onder andere 

een proces-verbaal van bevindingen van verbalisant 	 van 

11 augustus 2017. Voorts heeft verzoeker overgelegd een brief van 12 april 2019 van 

de heer 	!, psychiater, en een brief van 29 april 2019 van mevrouw 

drs. 	, GZ-psycholoog, beide gericht aan de huisarts van verzoeker. 

3. 	Beoordeling van het verzoek tot herziening. 

3.1 	Aan de orde is de vraag of er sprake is van naderhand gebleken 

omstandigheden die naar ernstig vermoeden tot een afwijkende beslissing zouden 

hebben geleid, indien zij tijdig bekend waren geworden (artikel 52 Wet BIG). 

3.2 	Het Centraal Tuchtcollege stelt voorop dat de bij beslissing van 31 maart 

2015 opgelegde maatregel van doorhaling van de inschrijving in het register is 

opgelegd ter zake van meerdere gegrond verklaarde klachtonderdelen. Het 

herzieningsverzoek spitst zich toe op twee van deze klachtonderdelen, te weten het 

gegrond verklaarde seksueel grensoverschrijdend handelen op 18 januari 2012 en het 

uitvoeren van een onjuiste behandeling op die datum. 

3.3 	Verzoeker heeft aan zijn herzieningsverzoek het volgende ten grondslag 

gelegd: 

a. een deskundigenrapportage van het NFI d.d. 5 januari 2018 betreffende de 

authenticiteit van de door klaagster opgenomen (telefoon)gesprekken; 

b. een proces-verbaal van bevindingen van verbalisant 	 d.d. 11 augustus 

2017, met bijlagen. 

3.4 	De door het Centraal Tuchtcollege aangewezen rapporteur heeft in zijn 

rapportage van 6 februari 2019 geadviseerd tot afwijzing van het herzieningsverzoek. 

3.5 	Het Centraal Tuchtcollege is - met de rapporteur - van oordeel dat aan de 

inhoud en de conclusies van voornoemd NFI-rapport en proces-verbaal, ook in 

onderling verband en samenhang bezien, geen omstandigheden kunnen worden 
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ontleend als bedoeld in artikel 52 van de Wet BIG. 

	

3.6 	Het Centraal Tuchtcollege acht niet aannemelijk geworden dat de 

geluidsopnames zijn gemanipuleerd. De inhoud en de conclusies van voornoemd NFI-

rapport en proces-verbaal, ook in onderling verband en samenhang bezien, bieden 

onvoldoende steun voor verzoekers stelling dat er in de geluidsopnames is geknipt en 

geplakt. Ook de overige omstandigheden die verzoeker heeft aangevoerd en die zijns 

inziens afdoen aan de authenticiteit en betrouwbaarheid van de voor hem belastende 

geluidsopnames, zijn onvoldoende concreet, onvoldoende controleerbaar of bieden 

anderszins onvoldoende aanknopingspunten om zijn stelling te onderbouwen. 

Verzoeker heeft weliswaar terecht aan de orde gesteld dat klaagster van de dienst 

Nemop niet twee, maar vier geluidsopnames van 26 januari 2012 heeft ontvangen (te 

weten van 10:27 uur, 12:24 uur, 16:38 uur en 17:25 uur) en dat de geluidsopname van 

31 januari 2012 - anders dan het Centraal Tuchtcollege in rechtsoverweging 4.11 van de 

beslissing van 31 maart 2015 heeft overwogen - niet een opgenomen telefoongesprek 

betreft, maar een vis-a-vis gesprek, maar hieruit kan niet worden afgeleid dat in de 

geluidsopnames is geknipt en geplakt. 

	

3.7 	Het Centraal Tuchtcollege is er ambtshalve mee bekend dat verzoeker bij 

arrest van 6 juli 2018 van het gerechtshof te Den Haag is veroordeeld tot een 

voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden voor - kort gezegd -

poging tot ontucht met een patiënt (klaagster). Voor de volledigheid merkt het 

Centraal Tuchtcollege hierbij op dat het gerechtshof te Den Haag blijkens de uitspraak 

in strafmatigende zin rekening heeft gehouden met het feit dat het Centraal 

Tuchtcollege hem bij beslissing van 31 maart 2015 reeds een maatregel van 

doorhaling had opgelegd. Verzoeker heeft ter terechtzitting toegelicht dat hij 

inmiddels een cassatieprocedure bij de Hoge Raad is gestart. Wat daar verder ook van 

zij, ook dit gegeven levert geen grond op voor herziening. 

	

3.8 	Op grond van al het vorenstaande ziet het Centraal Tuchtcollege geen reden 

tot herziening van de beslissing van 31 maart 2015, nu geen sprake is van naderhand 

gebleken omstandigheden die naar ernstig vermoeden tot een afwijkende beslissing 

zouden hebben geleid, indien zij tijdig bekend waren geworden. 
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4. 	Beslissing 

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: 

wijst het verzoek tot herziening af; 

bepaalt dat deze beslissing op de voet van artikel 71 Wet BIG 

zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant, en zal worden 

aangeboden aan het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 

Gezondheidszorg Jurisprudentie en Medisch Contact met het 

verzoek tot plaatsing. 



Uitgesproken ter openbare zitting v 5 se tember 2019. 

oorz 

Secretaris 

d)284:8.4k1 

Deze beslissing is gegeven door: J.M. Rowel-Sean der Linde, voorzitter; 

R. Prakke-Nieuwenhuizen en Y.A.J.M. van Kuijck, leden-juristen en M.K. Dees en 

M. van Bergeijk, leden-beroepsgenoten en D. Brommer, secretaris. 
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Geachte mevrouw 
	 Uw brief 

D2019065 

Naar aanleiding van uw verzoek van 20 juni 2019 tot herstel van de bevoegdheid 
van uw cliënt, de heer 	, tot (huis)arts bericht ik u het volgende. 

Voorgeschiedenis 
Bij beslissing van 31 maart 2015 heeft het Centraal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg (CTG) aan de heers 	j de maatregel opgelegd van doorhaling 
van de inschrijving in het BIG-register (hierna: het register), bedoeld in artikel 3 
van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (hierna: Wet BIG). 
Sinds de doorhaling heeft de heer 	bij het CTG een tweetal 
herzieningsverzoeken op grond van artikel 52 Wet BIG ingediend. Het eerste 
herzieningsverzoek d.d. 15 februari 2017 is bij uitspraak van 31 oktober 2017 
door het CTG afgewezen. Het tweede herzieningsverzoek d.d. 17 oktober 2018 is 
bij de uitspraak van 5 september 2019 door het CTG afgewezen. 

Bij brief van 20 juni 2019, door mij ontvangen op 7 augustus 2019, heeft u mij 
een verzoek tot herstel van de bevoegdheid tot (huis)arts van de heer[ 
toegestuurd. Bij brief van 19 augustus 2019 heb ik het CTG verzocht mij advies uit 
te brengen over uw verzoek om de heer g" 	wederom in het BIG-register op te 
laten nemen als (huis)arts. De Voorzitter van het CTG heeft mij op 9 september 
2019 advies uitgebracht. Het advies is als bijlage bijgevoegd. 

Uw verzoek 
U verzoekt tot herstel van de bevoegdheid van de heer .W.,3" als (huis)arts, 
opdat hij zich opnieuw - al dan niet voorwaardelijk - kan laten inschrijven als 
(huis)arts in het BIG-register. Kort samengevat legt u aan dit verzoek ten 
grondslag dat de heer 	zich sinds zijn doorhaling nutteloos voelt en zou 
wensen dat hij weer een dagbesteding had en een relevante bijdrage zou kunnen 
leveren aan de maatschappij. De feiten worden door de heer 	voor het 
merendeel ontkend en liggen volgens hem anders dan door het CTG is 
vastgesteld. Ook geeft u aan dat de heer ,‘ 	zich bereid heeft getoond zijn 
eigen gedrag te evalueren en waar nodig onder professionele begeleiding aan te 
passen. Tot slot stelt u dat de klaagster en aangeefster in de onderliggende zaak 
contact met u opgenomen heeft, maar hiervan kunt u geen schriftelijke 

Bijlage(n) 
Advies CTG 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 
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bevestiging overleggen. 

Advies Centraal Tuchtcollege 
In het advies van 9 september 2019 geeft het CTG het advies om het verzoek tot 
herstel af te wijzen. Het CTG stelt dat 'Hoewel de door verzoeker geschetste per-
soonlijke situatie is aan te merken als treurig, kan dit geen grond zijn om hem als 
bevoegd aan te merken op het terrein van werkzaamheid waar hem die bevoegd-
heid is ontzegd op goede en nog met de huidige inzichten overeenstemmende 
gronden. Het persoonlijk belang van verzoeker weegt niet op tegen het algemene 
belang van de goede gezondheidszorg. De gestelde visie van de oorspronkelijk 
klaagster doet daar niet aan af. De door verzoeker genoemde maatregelen ter 
verbetering van zijn beroepshouding, gedrag en vaardigheden zijn onvoldoende 
om het vertrouwen te herstellen, mede gelet op de eerdere tuchtrechtelijke maat-
regelen die aan hem zijn opgelegd ter zake van laakbaar ondermaats handelen.' 

Beoordeling van het verzoek 
Herstel van bevoegdheden kan pas plaatsvinden indien dat door bijzondere 
omstandigheden gewettigd blijkt (artikel 50, eerste lid, Wet BIG). De bepaling 
doelt op na de uitspraak ingetreden omstandigheden, waarbij bijvoorbeeld te 
denken valt aan het geval dat de betrokkene inmiddels op een overtuigende wijze 
blijk heeft gegeven van een gedragspatroon dat het voorvallen van nieuwe 
ontsporingen onwaarschijnlijk maakt. 

In het licht van het advies van het CTG ben ik van oordeel dat, zoals het CTG dit 
stelt, de geschetste persoonlijke situatie geen grond is om de heer EgWj als 
bevoegd aan te merken op het terrein van werkzaamheid waar hem die 
bevoegdheid is ontzegd op goede en nog met de huidige inzichten 
overeenstemmende gronden. U geeft tevens aan dat heer f' 	zich bereid 
getoond zijn eigen gedrag te evalueren en waar nodig onder professionele 
begeleiding aan te passen, hoewel de heer rjVI de feiten voor het merendeel 
ontkent. Voor wat betreft de feiten, zoals door het CTG destijds vastgesteld, is de 
uitspraak nog steeds onaangetast en de inhoud daarvan derhalve uitgangspunt bij 
de beoordeling van het verzoek. 

De beslissing 
Gelet op het voorgaande beslis ik tot afwijzing van uw verzoek tot het doen van 
een voordracht voor een koninklijk besluit tot herstel van het recht op inschrijving 
als (huis)arts. 

Wilt u naar aanleiding van deze beslissing een bezwaarschrift indienen, dan moet 
u dit binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat doen. Let op: 
doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. Noem in het 
bezwaarschrift uw naam en adres, en de datum en het kenmerkt van deze brief 
(dit kenmerkt vindt u in de rechterkantlijn). Geef aan waarom u het niet eens bent 
met de beslissing. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een 
datum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te 
sturen met het bezwaarschrift. 

Macro-Economische 
Vraagstukken en 
Arbeidsmarkt 

MEVA-BER 

Kenmerk 
1657601-202808-MEVA 
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Het bezwaarschrift stuurt u naar: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar (070) 340 59 84. 

Hoogachtend, 

de minister van Medische Zorg, 
en sport 
namens deze 
de directeur Macro-Economische Vraagstukken 
en Arbeidsmarkt, 

Macro-Economische 
Vraagstukken en 
Arbeidsmarkt 

MEVA-BER 

Kenmerk 
1657601-202808-MEVA 

Pagina 3 van 3 



weigeringsgrond 10.2.e. 

Tuchtcolleges voor de 
Gezondheidszorg 

VOLKSGEZONDHEID 
,,A1Filtidele.S6DRT 

2 8 AU6, 2019 
SCANPLAZA 

Centraal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg 

Postbus 20302 
2500 EH DEN HAAG 

Telefoon (088) 3712510 
Fax 	(088) 3712519  

De minister van Medische zorg en Sport 
t.a.v. mevrouw dr. L.M.N. Kroon 
directeur Macro-Economische Vraagstukken 
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Datum 	Den Haag, 26 augustus 2019 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk C2019.168 
Zaaknaam 	/ herstel 

Advies aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot het verzoek van 
de heer eig.:4ftiVt op grond van artikel 50 Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (verder: Wet BIG). 

Inleiding 

Verzoeker is sedert 27 januari 1998 geregistreerd in het BIG-register als arts en sinds 6 oktober 
1999 als psychiater onder registratienummer 	alsmede sinds 23 februari 2001 als 
psychotherapeut onder registratienummer 

Het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle heeft naar aanleiding van de klachten van 
mevrouw a-"Mr2 te 	 bij beslissingen van 9 april 2018 tegen verzoeker als 
psychiater onder nummer 238/2017 en ais psychotherapeut onder nummer 344/2017 de klachten 
gegrond verklaard en aan verzoeker de maatregel opgelegd van doorhaling van de inschrijving van 
verzoeker in het BIG-register in beide hoedanigheden, dan wel het recht ontzegd om wederom in 
het register te worden ingeschreven. Voorts heeft dat College bij wijze van voorlopige voorziening 
de inschrijving van verzoeker in dat register - in beide hoedanigheden - geschorst en publicatie 
van de beslissingen gelast. 

Van deze beslissingen is zowel de oorspronkelijk klaagster, mw  kaggi20.  als verzoeker in 
beroep gekomen. Bij beslissingen van 30 augustus 2018 onder nummers C2018.207 en 
C2018.209 heeft het Centraal Tuchtcollege mw 	niet-ontvankelijk verklaard in haar beroepen 
omdat haar klachten in alle onderdelen gegrond verklaard zijn door het Regionaal Tuchtcollege te 
Zwolle. Op grond van het bepaalde in art. 73 eerste lid onder a van de Wet BIG bestaat dan voor 
klagers geen mogelijkheid beroep in te stellen. 

Op het beroep van verzoeker (C2018.206 en C2018.208) in beide zaken heeft het Centraal 
Tuchtcollege bij beslissingen van 11 april 2019 de beroepen onder gedeeltelijke wijziging en 
aanvulling van gronden verworpen en de maatregel van doorhaling van de inschrijving als 
psychiater en als psychotherapeut gehandhaafd; voorts is aan verzoeker het recht ontzegd tot 
wederinschrijving, voor het geval hij op het moment van onherroepelijk worden van deze 
beslissing niet is ingeschreven in het BIG-register. Publicatie volgens de wet is bevolen. 

Daarnaast had ook 	 op 28 juli 2017 klachten ingediend tegen verzoeker, 
wederom in beide hoedanigheden. Het Regionaal Tuchtcollege Zwolle heeft die klachten 
gedeeltelijk gegrond verklaard en aan verzoeker de maatregel van berisping opgelegd bij 
uitspraken, eveneens van 9 april 2018 onder nummers 188/2017 en 345/2017. 

Bij beantwoording s.v.p. dossiernummer en datum van de brief vermelden. Voor meer informatie en het 
reglement zie www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl. 
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Tuchtcolleges voor de 
Gezondheidszorg 

De gegrondverklaarde verwijten in deze zaken betroffen het voorschrijven van medicatie aan mw 
en het terugvragen van een deel van die medicatie voor eigen gebruik. Van deze 

uitspra en is verzoeker in beroep gekomen, voor zover het betrof de gegrondverklaringen. Het 
Centraal Tuchtcollege heeft op 28 maart 2018 in beide zaken onder nummers C2018.205 en 
C2018.210, de beroepen van verzoeker verworpen en verstaan dat de opgelegde berisping in 
stand bleef. 

Advies: 

Ik neem aan dat het 'verzoek herinschrijving op artikel 50 Wet BIG' d.d. 28 november 2018 het 
verzoek is, waarvoor u advies verzoekt. 

Bij dit verzoek bevinden zich een brief van verzoeker dd. 23 april 2018 en een tweetal stukken, 
aangeduid als "bezwaarbrief" gedateerd 21 juli 2018, in de zaken van mw.h'7 y;`` 	°F ; en mw. 

. Verzoeker benoemt deze stukken als "verdedigingsbrieven". 

Na de indiening van het thans voorliggende verzoek tot herstel heeft het Centraal Tuchtcollege, op 
basis van alle beschikbare informatie van de zijde van klaagsters en (thans) verzoeker in beroep 
geoordeeld dat de doorhalingen (en zo nodig verbod tot wederinschrijving) van verzoeker in de 
zaken van mw. 	als gehandhaafd dienen te blijven, evenals de maatregel van berisping in de 
zaken van mw 

Zoals het Centraal Tuchtcollege heeft overwogen weegt het belang van verzoeker om wederom in 
Nederland in zijn hoedanigheid van psychiater en van psychotherapeut te werken, niet op tegen 
het algemeen belang van de volksgezondheid. Aan u is mogelijk alleen de beslissing in de 
beroepen van de klaagster 	toegezonden, waar een niet-ontvankelijkheid van appellante is 
uitgesproken. Dat u op de hoogte bent gebracht van het feit dat het Centraal Tuchtcollege de 
opgelegde maatregelen uitdrukkelijk heeft gehandhaafd, is mij niet gebleken. 

Aan het slot van zijn verzoekschrift formuleert verzoeker intenties om maatregelen te nemen met 
het doel zijn functioneren in de toekomst te verbeteren. Tegen de achtergrond van de bijzondere 
ernst van de gedragingen in het verleden die grond waren voor de opgelegde maatregelen acht 
het Centraal Tuchtcollege deze intenties onvoldoende om op grond daarvan reeds nu met 
zekerheid ervan uit te kunnen gaan dat verzoeker niet in herhaling zal vervallen. Het Centraal 
Tuchtcollege voor de gezondheidszorg ziet op dit moment geen bijzondere omstandigheden die 
wettigen dat de maatregelen die zeer onlangs zijn opgelegd, terzijde worden geschoven en dat 
verzoeker zou moeten worden hersteld in de hem ontzegde bevoegdheden, dan wel wederom in 
het register zal kunnen worden ingeschreven. 

HET ADVIES 
Op grond van het voorgaande adviseert het Centraal Tuchtcollege - na overleg in raadkamer met 
de leden die het oordeel van 11 april 2019 hebben gegeven - het verzoek om herstel af te wijzen. 

Namens het Cent aal Tuchtcoll e voor de Gezondheidszorg, 

Mr. J.M. Rowel-v 	er Lin• e 
Voorzitter. 

Bij beantwoording s.v.p. dossiernummer en datum van de brief vermelden. Voor meer informatie en het 
reglement zie www.tuchtcollege-gezondheidszorg.ni. 
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Uw brief 

Geachte heerW5  

Naar aanleiding van het verzoek tot herstel van de bevoegdheid als 
verpleegkundige in het BIG-register dat u namens mevrouw 	op 22 
december 2016 heeft ingediend, bericht ik u als volgt. 

Beslissing 
Gelet op hetgeen hierna volgt beslis ik, mede namens de Minister van Veiligheid 
en Justitie, tot afwijzing van het verzoek tot het doen van een voordracht voor 
een koninklijk besluit tot herstel van het recht op inschrijving als verpleegkundige 
van mevrouw F1„, 

Voorgeschiedenis 
Bij beslissing van 29 januari 2013 heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg te Den Haag de doorhaling gelast van de inschrijving van 
mevrouw 	in het register van verpleegkundigen (hierna: het BIG-register), 
bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
(hierna: Wet BIG). 

Op 3 december 2013 heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
(hierna: CTG) het door mevrouwt 7 ingestelde hoger beroep tegen de 
beslissing van het Regionaal Tuchtcollege verworpen. 

Bijlage(n) 
1 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

Op 13 januari 2014 heeft mevrouw 
in haar bevoegdheid. 

en eerste verzoek gedaan tot herstel 

Het CTG heeft mij op 26 maart 2014 negatief geadviseerd op het verzoek tot 
herstel. 

Het verzoek tot herstel van mevrouw 	heb ik vervolgens op 28 mei 2014 
afgewezen. 

Bij brief van 22 december 2016 heeft u namens mevrouw 	een verzoek 
ingediend tot herstel van de bevoegdheid van verpleegkundige. U baseert het 
verzoek op artikel 50 van de Wet BIG. 
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Bij brief van 6 februari 2017 heb ik het CTG verzocht mij advies uit te brengen 
over uw verzoek om mevrouw 	wederom in het BIG-register in te schrijven. 

De voorzitter van het CTG heeft mij op 20 maart 2017 (ontvangen op 23 maart 
2017) advies uitgebracht. Het advies is als bijlage bijgevoegd. 

Uw verzoek 
U verzoekt tot herstel in de bevoegdheid van verpleegkundige. Het verzoek is - 
kort samengevat - als volgt onderbouwd: 

- Ten eerste wijst u op het tijdsverloop. De gebeurtenissen waarvoor mevrouw 
KM destijds op staande voet ontslagen is en die hebben geleid tot doárhaling 
van haar registratie als verpleegkundige, hebben zich afgespeeld in het voorjaar 
van 2010. Dat is inmiddels bijna 7 jaar geleden. De afgelopen jaren hebben 
louterend op mevrouw „21 gewerkt en nog meer dan destijds realiseert zij zich 
dat zij toen onjuist heeft gehandeld, dat zij nooit met een patiënt 
privébetrekkingen dient te onderhouden en dat de verhouding met patiënten 
professionele distantie vereist. 

- Ten tweede blijkt ook uit de feiten dat er geen gevaar op herhaling is. Mevrouw 
is namelijk ook de afgelopen jaren werkzaam geweest in de zorg, 

weliswaar niet als verpleegkundige, maar als verzorgende. Ook verzorgenden 
werken met patiënten die kwetsbaar zijn en jegens wie dezelfde professionele 
normen moeten worden gehanteerd als verpleegkundigen dat moeten. Er hebben 
zich sinds 2010 geen vergelijkbare gebeurtenissen voorgedaan als destijds, 
hetgeen in ieder geval laat zien dat mevrouw 	f de afgelopen 6 jaren in staat 
is geweest om haar professionele handelen conform de normen uit te voeren. Niet 
valt in te zien waarom mevrouw 	als verpleegkundige een grotere kans zou 
hebben op recidive dan als verzorgende. Dat mevrouw xt;21 geschikt is als 
verpleegkundige blijkt voorts uit het feit dat zij na de gebeurtenissen in 2010 het 
HBO-diploma verpleegkunde heeft gehaald. 

Macro-Economische 
Vraagstukken en 
Arbeidsmarkt 

MEVA-BOA 

Kenmerk 
1089698-160842-MEVA 

- Ten derde wijst u erop dat mevrouw 	hulp heeft gezocht. Al eerder had 
mevrouw 	idie hulp gezocht bij een ethisch consulent. De brief van 22 
januari 2014 die deze consulent destijds ten behoeve van het ingediende 
bezwaarschrift/eerste verzoek tot herstel had opgesteld, wordt als bijlage 9 
overgelegd. Uit de brief van 28 mei 2014 (bijlage 4) blijkt dat het CTG van oordeel 
was dat het behandeltraject met deze consulent onvoldoende waarborgen bood 
dat cliënte niet wederom zou vervallen in tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. Mede 
om die reden heeft cliënte zich onder behandeling gesteld van een maa Zij 
is bij deze 	'sinds juli 2014 onder behandeling. Als bijlage 10 wordt 
overgelegd een brief die de betrokken 	:11 op 26 september 2016 aan 
de huidige raadsman van cliënte heeft geschreven. Met betrekking tot het 
risico óp recidive schrijft de betrokken alaall: 
"Een recidive risico is met het huidige inzicht van cliënte vrijwel uitgesloten. Cli-
ënte is mijns inziens in alle opzichten in staat om conform de voor een verpleeg-
kundige professionele standaard te functioneren en rehabilitatie is derhalve van 
toepassing en gewenst." 
Mevrouw 	is nog steeds onder behandeling van deze k«Oig, 10.1.d. 
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Advies Centraal Tuchtcollege 
Op grond van artikel 50, derde lid, van de Wet BIG heb ik op 6 februari 2017 de 
voorzitter van het CTG verzocht een advies uit te brengen over uw verzoek. Ik heb 
verzocht te adviseren of er thans zodanige omstandigheden aanwezig zijn die 
rechtvaardigen dat mevrouw 	wederom in het register kan worden 
ingeschreven. Op 20 maart 2017 heeft het CTG advies uitgebracht. Het CTG acht 
hetgeen ten grondslag ligt aan het verzoek tot herstel in de bevoegdheid van 
verpleegkundige, waaronder het tijdsverloop, het ontbreken van recidivegevaar, 
behalen van een hbo-diploma verpleegkunde en het onder behandeling stellen van 

10.1.d. 	een~§, vooralsnog onvoldoende om te kunnen spreken van bijzondere 
omstandigheden die herstel van de bevoegdheid wettigen. Daarbij wordt in 
aanmerking genomen dat het oorspronkelijk oordeel van beide tuchtcolleges is 
ingegeven door de angst voor herhaling, deels vanwege het ontbreken van 
zelfinzicht en deels vanwege het gedrag van mevrouw 	5 waaronder het 
vertellen van gehele of gedeeltelijke onwaarheden. Daarnaast blijkt uit het 

10.1.d. schrijven van de 	 waar mevrouw 	'zich sinds juli 2014 onder 
behandeling heeft gesteld dat dit was vanwege 

	 10.1.d. 

Macro-Economische 
Vraagstukken en 
Arbeidsmarkt 

MEVA-BOA 

Kenmerk 
1089698.160842-MEVA 

Er blijkt onvoldoende 
handvatten om te kunnen beoordelen of er bij haar sprake is van onderliggende 

r 	 die haar parten speelt, en of zij op dit punt zelfinzicht 
heeft verworven. Evenmin is een verklaring van haar werkgever(s) overlegd over 
haar functioneren. 
Nu een gedegen (bijvoorbeeld 

	
) onderzoek 10.1.d. 

van mevrouw 0.:;001 ontbreekt, staat niet vast dat zij een behandeltraject heeft 
doorlopen dat voldoende waarborgen biedt dat zij, nadat zij opnieuw ingeschreven 
zou zijn als verpleegkundige, niet wederom zou vervallen in tuchtrechtelijk ver- 
wijtbaar gedrag. 
Aangezien niet aannemelijk is gemaakt dat adequate behandeling heeft plaatsge- 
vonden op grond waarvan gezegd kan worden dat het risico op herhaling van het 
verweten gedrag nihil of verwaarloosbaar is, is er naar het oordeel van het CTG 
ook onvoldoende basis voor een (voorwaardelijk) besluit tot rechtsherstel. 

Beoordeling van het verzoek 
Herstel van bevoegdheden kan plaats vinden, indien dat door bijzondere 
omstandigheden gewettigd blijkt (artikel 50, eerste lid, Wet BIG). De bepaling 
doelt op na de uitspraak ingetreden omstandigheden, waarbij bijvoorbeeld te 
denken valt aan het geval dat de betrokkene inmiddels op een overtuigende wijze 
blijk heeft gegeven van een gedragspatroon dat het voorvallen van nieuwe 
ontsporingen onwaarschijnlijk maakt. 

Gelet op het advies van het CTG ben ik van oordeel dat niet is gebleken dat 
mevrouw 	voldoende inzicht heeft in de in het verleden gemaakte fouten. 
Ook is niet op enige andere wijze overtuigend aangetoond dat sprake is van een 
zodanig gewijzigd gedragspatroon of andere na de uitspraak ingetreden 
omstandigheden dat herstel in de bevoegdheid als verpleegkundige aan de orde 
kan zijn. 
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Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Belt u dan 	Macro-Economische 

eerst met uw contactpersoon. Naam en telefoonnummer staan rechts op de eerste Vraagstukken en 

pagina van deze brief. Misschien kunnen wij uw bezwaar wegnemen. 	 Arbeidsmarkt 
 

Wilt u naar aanleiding van dit gesprek alsnog een bezwaarschrift indienen, dan 	MEVA-BOA 

moet u dit binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat doen. Let 
op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. Noem in het 	Kenmerk 

bezwaarschrift uw naam en adres, en de datum en het kenmerk van deze brief 	1089698-160842-MEVA 

(dit kenmerk vindt u in de rechterkantlijn). 

Geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. Vergeet niet om uw 
bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 
Het bezwaarschrift stuurt u naar: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 
U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Macro-Economische Vraagstukken 
en Arbeidsmarkt, 

drs. C.E. Mur 
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weingeringsgrond 
10.2.e., 
tenzij anders 
aangegeven 

Centraal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg 

Postbus 20302 
2500 EH DEN HAAG 

Telefoon (070) 340 
Fax 	(070) 340  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport 
Macro-Economische Vraagstukken en 
Arbeidsmarkt 
T.a.v. drs. C.E. Mur 
Parnassusplein 5 
2511 VX DEN HAAG 

Datum 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Zaaknaam  

Den Haag, 20 maart 2017 
1092101-161046-MEVA 
C2017.087 

/ herstel 
WELZIJN EN SPORT 

2 3 MART 2 017 
AmPI,A7^ 

Geachte mevrouw Mur, 

In reactie op uw schrijven van 6 februari 2017 (ingekomen op 7 februari) gericht aan de 
voorzitter, mr. J.M. Rowel-van der Linde, doe ik u hierbij het advies van het Centraal 
Tuchtcollege voor de Gezondheidzorg aan de Ministers van VWS en V&3 toekomen. Het 
betreft het advies op het tweede verzoek om herstel van mevrouw 	 7J0 
(zaaknummer: C2017.087). 

Ik vertrouw erop u hiermede toereikend van dienst te zijn geweest. 

Bij beantwoording s.v.p. dossiernummer en datum van de brief vermelden. Voor meer informatie en het 
reglement zie www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl. 
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Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 

Voorzitter: mr. J.M. Rowel - van der Linde 

Advies aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de 
Minister van Veiligheid en Justitie met betrekking tot het tweede verzoek van 
mevrouw 	 op grond van art. 50 Wet BIG. 

Inleiding  

Verzoekster is op 30 juni 2008 onder nummer 

ingeschreven in het BIG-register. 

als verpleegkundige 

Het Regionaal Tuchtcollege te Den Haag heeft bij beslissing van 29 januari 2013, 

onder nummer 2012-074, verzoekster 	 de maatregel opgelegd van 

doorhaling van de inschrijving in het BIG-register als verpleegkundige. 

Het door verzoekster daartegen ingestelde hoger beroep is door het Centraal 

Tuchtcollege bij beslissing van 3 december 2013, onder nummer C2013.114, 

verworpen. 

De doorhaling van de inschrijving in het register heeft daarop per 3 december 2013 

plaatsgevonden. 

II. 

Verzoekster heeft bij brief, ingekomen op 13 januari 2014 bij de Minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), op de voet van art. 50 Wet BIG verzocht 

dat zal worden bepaald dat zij wederom in het register zal kunnen worden 

ingeschréven. 

Bij brief van 17 februari 2014 heeft de Minister van VWS de voorzitter van het 

Centraal Tuchtcollege op de voet van art. 50 lid 3 Wet BIG verzocht met betrekking 
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tot het verzoek te adviseren of er thans zodanige omstandigheden aanwezig zijn die 

rechtvaardigen dat verzoekster wederom in het register zal kunnen worden 
ingeschreven. Met betrekking tot dit verzoek is door de toenmalig plaatsvervangend 

voorzitter mr. W.D.H. Asser negatief geadviseerd. Dit eerste verzoek tot herstel is bij 

beslissing van 28 mei 2014 afgewezen. 

III.  

Verzoekster heeft bij brief, ingekomen op 22 december 2016 bij de Minister van 

VWS, op de voet van art. 50 Wet BIG voor de tweede maal verzocht dat zal worden 

bepaald dat zij wederom in het register zal kunnen worden ingeschreven. 

Bij brief van 6 februari 2017 heeft de Minister van VWS de voorzitter van het Centraal 

Tuchtcollege op de voet van art. 50 lid 3 Wet BIG verzocht met betrekking tot het 

nieuwe verzoek te adviseren of er thans zodanige omstandigheden aanwezig zijn die 

rechtvaardigen dat verzoekster wederom in het register zal kunnen worden 

ingeschreven. 

Dit verzoek is behandeld door de leden die het oorspronkelijk beroep in de zaak 

tegen de Inspectie (C2013.114) hebben beoordeeld althans voor zover deze 

leden nog aan het Centraal Tuchtcollege zijn verbonden. Dat wil zeggen dat het 

verzoek buiten aanwezigheid van partijen is behandeld door mr. K.E. Mollema, 

mr. J.M. Rowel-van der Linde (in plaats van mr. P.J. Wurzer), mr. J.M.T. van der 

Hoeven-Oud, drs. D.A. Polhuis en P. van der Zee. Mr. H.J. Lutgert was de secretaris. 

De tuchtprocedure 

IV. • 

De feiten waarop de beslissingen van het Regionaal Tuchtcollege en het Centraal 

Tuchtcollege berusten zijn door het Regionaal Tuchtcollege als volgt vastgesteld: 

"2.1 	De verpleegkundige [verzoekster; CTG] was als psychiatrisch verpleegkundige in de periode 

vanaf 1 april 2007 tot 1 oktober 2010 werkzaam bij een kliniek van 	 ,kleto  d  (hierna 

hlni Zoetermeer. Na opheffing van deze locatie was zij tijdelijk werkzaam bijE, 
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2.2 	Bij 	heeft zij een behandelrelatie gehad met een patiënt, hierna H., die na eerder verblijf 

(en opname) in 2007 en/of 2008 laatstelijk van 29 december 2009 tot .11 januari 2010 op de 

10.2.g. klinische afdeling va .vtx 
	

in Zoetermeer opgenomen was geweest. Tevens had hij regelmatig 

telefonisch contact met de afdeling voor een gesprekje "social talk". In genoemde perioden was de 
verpleegkundige werkzaam voor de klinische afdeling van bedoelde kliniek. In februari 2010 kwam in 

een contact tussen H. en de verpleegkundige de vraag aan de orde of zij interesse had om met hem 

naar Suriname te gaan in verband met zijn voornemen om een—  hulpproject te starten. Aan dit verzoek 

heeft zij voldaan, waarna H. op 16 april 2010 voor haar aan visa en vliegtickets een bedrag van 

€ 1.600,-- heeft betaald. In juni 2010 zijn zij naar Suriname vertrokken waar H. na bemiddeling van de 

verpleegkundige tijdens het verblijf bij haar oom onderdak heeft genoten. 

	

2.3 	Omdat H. tijdens zijn verblijf een terugval in zijn alcoholverslaving kreeg, heeft H. op 

aandringen van de verpleegkundige het huis van de oom verlaten en is hij na korte tijd zonder de 

verpleegkundige met een nieuw gekocht vliegticket vervroegd naar Nederland teruggereisd. Toen de 

verpleegkundige volgens het oorspronkelijke reisschema ook weer in Nederland terug was gekomen, 

is zij op zoek gegaan naar een haar meer passende werkomgeving. Per 1 augustus 2010 had zij een 

functie op de afdelingsverslavingszorg in Den Haag gekregen. 

	

10.2.g.2.4 	had inmiddels kennis genomen van de gezamenlijke reis naar Suriname en heeft in 

oktober 2010 daarvan melding gedaan bij IGZ. H. had eerder ook klachten over de verpleegkundige 

geuit. De verpleegkundige had in verband met een gesprek over het arbeidsconflict met haar 

leidinggevende H. meegenomen voor een toelichting, rnaar.zijn aanwezigheid werd niet geaccepteerd. 

In verband met het voorgaande is een ontslagprocedure gestart die heeft geresulteerd in een 

ontbinding van de arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2010 ". 

Het Regionaal Tuchtcollege heeft geoordeeld dat deze feiten duidelijk maken dat 

verzoekster haar taak in haar relatie met H. ernstig heeft miskend. Het overweegt 

daartoe: 

"De gebleken feiten maken duidelijk dat zij niet alleen professioneel geen afstand tot H. heeft 

bewaard, een wezenskenmerk van haar taak als verpleegkundige, maar ook — door eigen actie dan 

wel daartoe uitgenddigd door H. — welbewust heeft toegelaten dat de contacten met H. in een privé 

relatie werden voortgezet en verder uitgebouwd. Aldus heeft een vermenging van professionele en 

niet-professionele rollen plaatsgevonden. Of H. daarin een actieve en mogelijk initiërende rol heeft 

gespeeld doet niet ter zake. De verpleegkundige had de afstand moeten bewaren en niet moeten 

toelaten dat H. zijn plannen (verder) om met haar iets te ondernemen zou ontwikkelen. Daarbij wordt • 

in aanmerking genomen dat het hier om een patiënt ging, die aangewezen was op ondersteuning en 

professionele hulp van de Verslavingszorg. De verpleegkundige wijst er wel op dat H. zich zelf zag .als 

iemand die "zich prima kan redden" maar door zich te laten verleiden haar professionele taak ten 

opzichte van hem te laten varen heeft zij miskend dat hij patiënt was en bleef." 
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De opgelegde maatregel van doorhaling motiveert het Regionaal Tuchtcollege als 

volgt: 

"5.4 	Voor de oplegging van de maatregel wordt het volgende overwogen. Het College rekent het 

de verpleegkundige zwaar aan dat zij een persoonlijk contact met een patiënt heeft ontwikkeld en op 

geen enkel moment tot het inzicht is gekomen dat de uitvoering van de gemeenschappelijke plannen 

professioneel gezien volkomen ongeoorloofd was. Zij heeft zich door H. laten betalen om de reis naar 

Suriname te bekostigen. Zij heeft H. vervolgens aan zijn lot overgelaten en hem alleen terug naar 

Nederland laten reizen. Zij heeft tijdens het hele "samenwerkingstraject" haar eigen rol en haar 

verantwoordelijkheden stelselmatig miskend. Inzicht in het foute van haar handelen heeft zij ook 

tijdens de behandeling ter zitting niet getoond. Kennelijk is zij zich op geen enkel moment ervan 

bewust geweest welke concrete verplichtingen en verantwoordelijkheden zij als verpleegkundige 

volgens de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden heeft. Kortheidshalve 

wordt verwezen naar bepaling 2.12. 

5.5 	Voor de maatregel moet verder zwaar meewegen dat de verpleegkundige de werkelijke reden 

van haar reis naar Suriname verborgen heeft willen houden en daartoe haar toevlucht heeft genomen 

tot leugens en bedrog. Zij had zorgverlof gevraagd, volgens haar mededeling om haar zieke vader te 

kunnen bijstaan. In strijd met de feiten had zij opgegeven dat hij bij een auto ongeluk betrokken was 

geweest, terwijl zij op 14 juni 2010 ook had gezegd dat hij was overleden. Van een en ander bleek (op 

dat moment) geen sprake te zijn. Tevens heeft zij aanvankelijk de werkelijkheid verdraaid en ten 

onrechte gesteld, dat zij H. in Suriname toevallig was tegengekomen, en heeft zij hem vervolgens 

ertoe bewogen om dit onware verhaal te bevestigen 

5.6 	Tezamen beschouwd rechtvaardigt het voorgaande oplegging van de zwaarste maatregel. De 

verpleegkundige heeft betoogd dat zij al genoeg gestraft is door het verlies van haar betrekking, maar 

daarin wordt zij niet gevolgd. Ook haar ter zitting herhaalde standpunt dat zij inmiddels heeft geleerd 

van deze gebeurtenissen kan niet leiden tot een ander oordeel." 

V. 

Het beroep van verzoekster strekte er met name toe dat een minder zware maatregel 

dan die van doorhaling in het BIG-register zou worden opgelegd. Het Centraal 

Tuchtcollege heeft het beroep verworpen op de volgende gronden: 

"4.3 	Verweerster heeft met haar gedrag de beroepsnormen van haar eigen beroepsgroep (de 

artikelen 2.2 en 2.12 van de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden) en die 

10 2 g 	van de eigen instelling (de gedragscode 	 op meerdere punten en in ernstige 

mate overtreden en heeft onvoldoende blijk gegeven de ernst daarvan in te zien, zodat herhaling 

bepaald niet valt uit te sluiten. Het Centraal Tuchtcollege is daarom met het Regionaal Tuchtcollege 

van oordeel dat het gedrag van verweerster oplegging van de zwaarste maatregel rechtvaardigt en 

onderschrijft hetgeen het Regionaal Tuchtcollege dienaangaande héeft overwogen ten volle. De 
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behandeling van de zaak in hoger beroep heeft het Centraal Tuchtcollege ook overigenS geen 

aanleiding gegeven tot de vaststelling van andere feiten en tot andere beschouwingen en beslissingen 

dan die van het Regionaal Tuchtcollege in eerste aanleg, zodat het beroep moet worden verworpen." 

De gronden van het eerste verzoek tot rechtsherstel van 13 januari 2014 

VI. 

Samengevat heeft verzoekster als grond voor haar eerste verzoek van 13 januari 2014 

het volgende aangevoerd. Sinds 2010 heeft zij gewerkt aan verbetering van haar 

tekortkomingen die hebben geleid tot het haar tuchtrechtelijk verweten gedrag. Dat heeft 

zij gedaan door de studie HBO-Verpleegkundige en door gedurende de afgelopen drie 

jaar regelmatig - minimaal  een keer per maand - met een 'therapeut/theoloog met 

aan de orde komt) gesprekken te voeren over 'haar beroep, motivatie, dilemma's en 

professioneel handelen'. VerZoekster meent dat zij mede door deze gesprekken, moreel 

en professioneel sterker is. Zij is alert en bewaakt haar professionele grenzen. Zij is 

ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de Vereniging van Verpleegkundigen en 

Verzorgenden Nederland met het doel om haar professioneel handelen/functioneren 

continu te toetsen en te versterken. Zij wil zich scholen tot praktijkondersteuner 

huisartsen en daarna tot nurse practitioner om de zorgvrager nog beter te helpen en 

daarmee de beroepsbeoefening op een hoger peil te brengen. Het gebeurde in 2010 is 

een 'onuitwisbare blaam' op haar geweten en haar professionaliteit als verpleegkundige. 

In haar beroepsmatig handelen is het voor haar 'een stempel hoe het niet moet'. Zij heeft 

veel spijt en wil bewijzen dat zij nu wel degelijk de grens kan trekken tussen 
professioneel en niet-professioneel handelen. 

Bij de bij het eerste verzoek ter beschikking gestelde stukken bevindt zich een op 

24 januari 2014 ingekomen brief van de heer 

verzorger verbonden aan‹ 	 te 

, protestants geestelijk 

1, aan de Minister van VWS. Deze 

brief bevat een door de heer 	op verzoek van verzoekster door hem 'op grond 

van zijn expertise en de gehouden consulten' naar eer en geweten opgestelde 

verklaring over zijn gesprekken met verzoekster gedurende de afgelopen jaren naar 

aanleiding van het gebeurde in 2010. Over de aard van die gesprekken stelt de heer 
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A dat hij, 'hoewel geen officieel supervisor zijnde' verzoekster 'de nodige 
feedback' geeft 'op hoe ze haar professionaliteit in verschillende casussen die ze 
inbrengt, implementeert'. (...). 

De overwegingen van het advies van de voorzitter van het Centraal 
Tuchtcollege m.b.t. het eerste verzoek om herstel.  

VII. 

In zijn advies met betrekking tot het eerste herstelverzoek heeft de voorzitter het 

volgende overwogen: 

"Hetgeen verzoekster aan haar verzoek ten grondslag legt, waaronder de hiervoor 

geciteerde verklaring van de heer : 	'1, komt mij vooralsnog onvoldoende voor om 

te kunnen spreken van bijzondere omstandigheden die wettigen dat rechtsherstel als 

verzocht wordt verleend. Daarvoor neem ik het volgende in aanmerking. 

Dat verzoekster spijt heeft van het gebeuren en graag haar leven wil beteren heeft zij 

reeds in de tuchtprocedure aangevoerd en is dus door tuchtrechter meegewogen 

maar gelet op de aard van de haar verweten gedragingen door de tuchtrechter te 

licht bevonden. Gelet op dit — voor wat betreft het Centraal Tuchtcollege zeer recente 

- oordeel bestaat mijns inziens geen grond om de in het verzoekschrift beschreven 

opleiding en scholing die verzoekster volgt of wil gaan volgen en die berusten op de 

veronderstelling dat verzoekster weer als verpleegkundige zal kunnen gaan werken, 

thans, mee te laten .wegen bij de beoordeling van het verzoek. Hetzelfde geldt voor 

de inschrijving in het Kwaliteitsregister van de Vereniging van Verpleegkundigen en 

Verzorgenden Nederland, welke inschrijving mij overigens bij raadpleging van dat 

register niet is gebleken en mogelijk doorgehaald is als gevolg van de doorhaling in 

het "BIG-register (zie art. 8 lid 6, aanhef en onder c, in verbinding met art. 10 lid 1, 

aanhef en onder a, Reglement Kwaliteitsregister Verpleegkundigen 

& Verzorgenden). 

Het valt voorts op dat verzoekster in de procedure voor het Centraal Tuchtcollege heeft 

aangevoerd (beroepschrift onder 3 en 14 en tijdens de zitting op 10 oktober 2013) dat zij 

zich onder behandeling heeft gesteld van een 	en dat zij daarnaast een coach in 
10.1.d. 
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de arm heeft genomen, terwijl zij in haar verzoekschrift van behandeling door een 

10.1.d. 	niet rept, maar alleen van de gesprekken met de heer 	; die, naar mede 

blijkt uit diens verklaring, het karakter van coaching hebben. Aldus staat niet vast dat 

verzoekster een behandeltraject doorloopt dat voldoende waarborgen biedt dat 

verzoekster, indien zij na opnieuw ingeschreven te zijn weer het beroep van 

verpleegkundige zou gaan uitoefenen, niet wederom zou vervallen in tuchtrechtelijk 

verwijtbaar gedrag. Daarom is er naar mijn oordeel evenmin voldoende basis voor een 

voorwaardelijk besluit tot rechtsherstel als door verzoekster verzocht." 

Advies eerste verzoek om rechtsherstel 

VIII.  

Op grond van het voorgaande adviseerde plv. voorzitter mr. W.D.H. Asser op 

19 maart 2014 de Minister van VWS en de Minister van Veiligheid en Justitie het 

verzoek af te wijzen. 

De gronden van het tweede verzoek tot rechtsherstel van 22 december 2016 

IX.  

Verzoekster meent dat zij thans nog meer dan voorheen kan aantonen dat er geen 

risico op herhaling bij haar bestaat. Zij meent dat er sprake is van bijzondere 

omstandigheden die wettigen dat zij weer in het register van verpleegkundigen zou 

moeten kunnen worden ingeschreven. Zij licht dit - zakelijk weergegeven - als volgt 

toe: 

1. Ten eerste wijst verzoekster op het tijdsverloop. De gebeurtenissen waarvoor zij 

destijds op staande voet is ontslagen en die hebben geleid tot doorhaling van haar 

registratie als verpleegkundige, hebben zich afgespeeld in het voorjaar van 2010. 

Dat is inmiddels bijna 7 jaar geleden. De afgelopen jaren hebben louterend op 

verzoekster gewerkt en nog meer dan destijds realiseert zij zich dat zij toen onjuist 

heeft gehandeld, dat zij nooit met een patiënt privébetrekkingen dient te 

onderhouden en dat de verhouding met patiënten professionele distantie vereist. 

2. Ten tweede blijkt ook uit de feiten dat er geen gevaar op herhaling is. Verzoekster 

is namelijk ook de afgelopen jaren werkzaam geweest in de zorg, weliswaar niet als 

verpleegkundige, maar als verzorgende. Ook verzorgenden werken met patiënten die 

kwetsbaar zijn en jegens wie dezelfde professionele normen moeten worden 
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10.1.cl. 

gehanteerd als die gelden voor vèrpleegkundigen. Er hebben zich sinds 2010 geen 

vergelijkbare gebeurtenissen voorgedaan als destijds, hetgeen in ieder geval laat 

zien dat verzoekster de afgelopen jaren in staat is geweest om haar professionele 

handelen conform de normen uit te voeren. Niet valt in te zien waarom verzoekster 

als verpleegkundige een grotere kans zou hebben op recidive dan als verzorgende. 

Dat verzoekster geschikt is als verpleegkundige blijkt voort uit het feit dat zij na de 

gebeurtenissen in 2010 het HBO-diploma verpleegkundige heeft gehaald. 

3. Ten derde wijst verzoekster erop dat zij hulp heeft gezocht. Al eerder had 

verzoekster•die hulp gezocht bij een ethisch consulent. 

Daarnaast stelt verzoekster dat zij zich sinds juli 2014 onder behandeling heeft 

gesteld van een 	 die in een brief van 26 september 2016 onder meer 

heeft geschreven: "Een recidive risico is met het huidige inzicht van cliënte 'vrijwel uitgesloten. 

Cliënte is mijns inziens in alle opzichten in staat om conform de voor een verpleegkundige 

professionele standaard te functioneren en rehabilitatie is derhalve van toepassing en gewenst." 

Voorts staat verzoekster open voor eventuele bijzondere voorwaarden 'die verbonden 

zijn aan de wederinschrijving. 

10.1.d. 

De overwegingen van het advies van de voorzitter van het Centraal 

Tuchtcollege met betrekking tot het tweede verzoek om herstel 

X. 

Hetgeen verzoekster aan haar tweede verzoek om herstel ten grondslag legt, 

waaronder het tijdsverloop, het ontbreken van recidivegevaar, het behalen van het 

diploma HBO-verpleegkunde en het zich onder behandeling stellen van een 

en coach komt mij vooralsnog onvoldoende voor om te kunnen spreken 

van bijzondere omstandigheden die wettigen dat rechtsherstel als verzocht wordt 

verleend. Daarvoor neem ik het volgende in aanmerking. 

Het oorspronkelijk oordeel van de beide tuchtcolleges wordt gedragen door de angst 

voor herhaling, deels vanwege het ontbreken van zelfinzicht bij verzoekster en deels 

vanwege haar gedrag, waaronder het op meerdere momenten vertellen van gehele 

of gedeeltelijke onwaarheden. Ook haar mededeling bij de behandeling in hoger 

beroep bij het Centraal Tuchtcollege dat zij zich onder behandeling had gesteld van 
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een psychiater, was kennelijk niet waar, Welke onderliggende problematiek hier 
mogelijk aan de orde is, is ook thans nog onvoldoende inzichtelijk. 
Zij heeft zich weliswaar sinds juli 2014 onder behandeling gesteld van een 

,maar dit was blijkens het schrijven van de 	 vanwege 
10.1.d. 

waarbij de behandeling bestaat uit 	 met een 
frequentie van thans 1 keer per 2 á 3 weken. Zij heeft dus weliswaar hulp gezocht 
maar geeft daarbij onvoldoende handvatten om te kunnen beoordelen of er bij haar 

10.1.d. 	sprake is van onderliggende 	problematiek die haar parten speelt, en of 
zij op dit punt het nodige zelfinzicht heeft verworven. Evenmin heeft zij een verklaring 
overgelegd van haar werkgever(s?) over haar huidige functioneren. Nu een gedegen 

10.1.d. 

	

	 onderzoek van verzoekster 
ontbreekt, staat niet vast dat verzoekster éen behandeltraject heeft doorlopen dat 
voldoende waarborgen biedt dat verzoekster, nadat zij opnieuw ingeschreven zou 
zijn als verpleegkundige, niet wederom zou vervallen in tuchtrechtelijk verwijtbaar 
gedrag. Aangezien verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat adequate 
behandeling heeft plaatsgevonden op grond waarvan gezegd kan worden dat het 
risico op herhaling van het verweten gedrag nihil of verwaarloosbaar is, is er naar 
mijn oordeel ook onvoldoende basis voor een (voorwaardelijk) besluit tot 
rechtsherstel als door verzoekster verzocht. 

Advies tweede verzoek om rechtsherstel d.d. 22 december 2016 
XI. 
Op grond van het voorgaande adviseer ik, ondergetekende, na overleg in raadkamer 
met de onder 111 genoemde leden, de Minister van VWS en de Minister van Veiligheid 
en Justitie ook dit tweede verzoek om herstel af te wijzen. 

Mr. J. . Ro el-van der Linde 
voorzitter 
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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

Datum 	19 december 2016 
Betreft 	Reactie Herstelverzoek 	1 2016 

Geachte heer' 

Naar aanleiding van uw, thans derde, verzoek tot herstel in het register als 
tandarts dat ik op 20 juli jl. hebt ontvangen, bericht ik u het volgende. Herstel van 
bevoegdheden kan plaats vinden, indien dat door bijzondere omstandigheden 
gewettigd blijkt tenzij een buiten de opgelegde maatregel staande 
weigeringsgrond aanwezig blijkt te zijn (artikel 50, eerste lid, Wet BIG). 

Korte voorgeschiedenis 
In mijn besluit van 5 maart 2014 (kenmerk 334545-117927-MEVA), heb ik een 
eerder verzoek (januari 2014) tot herstel in de u ontzegde bevoegdheid 
afgewezen. Ik heb destijds geoordeeld dat er voor mij geen aanleiding was tot het 
doen van een voordracht voor een koninklijk besluit tot herstel omdat u, net als bij 
uw eerste verzoek tot herstel (juni 2010), niet kon aantonen dat u geslaagd was 
voor de beroepsinhoudelijke ACTA-toets. 

20 juli 2016 heb ik een nieuw verzoek tot herstel van u ontvangen. U legt aan dat 
verzoek de volgende punten ten grondslag: 

1. Er is aan alle competenties voldaan die u zijn opgelegd in het gesprek met 
de Commissie voor Buitenlands Gediplomeerden (CBGV); 

2. Uw opleidingsniveau voor uw doorhaling in het BIG-register was hoog; 
3. Uw doorhaling is onterecht geweest. Er zijn -kort samengevat-

onwaarheden tijdens de tuchtprocedure opgevoerd. 

Op 29 augustus 2016 (1007576-154262-MEVA) heb ik u in de gelegenheid gesteld 
uw verzoek met schriftelijk bewijs aan te vullen en schriftelijk aannemelijk te 
maken dat de overgelegde bijlagen aantonen dat er sprake is van een bijzondere 
omstandigheid, zoals de Wet BIG dat vereist. 

Op 6 oktober 2016 heb ik per brief op verscheidende door u verzonden mails 
gereageerd. In deze brief heb ik u wederom in de gelegenheid gesteld uw verzoek 
aan te vullen en de bescheiden te overleggen en daarbij een termijn van 2 weken 
gesteld. 

Kenmerk 
1070414-159583-MEVA 

Uw brief 

Bijlage(n) 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 
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Op 25 oktober 2016 heb ik via een eerder door uzelf gebruikt e-mailadres 
bijgevoegde mailbericht ontvangen van een zichzelf niet identificerend persoon die 
stelt namens u te spreken, aangezien u momenteel in het buitenland verblijft. 
Deze persoon geeft aan dat u thans niet beschikt over de ACTA-deelcertificaten of 
een schriftelijke uitslag van de examens. 

Op 2 november 2016 hebt u per e-mail de volgende ingescande stukken 
ingediend: 

- negentien certificaten d.d. 2, 12, 14 en 15 september 2010 en 10, 14 en 
20 juli 2011, van deelname aan de kennistoetsen 2009-10, 2009-12, 
2010-1 t/m 2010-12, 2011-1, 2011-2, 2011-4 t/m 2011-8 van het Neder-
lands Tijdschrift voor Tandheelkunde in het kader van bij- en nascholing 
als tandarts; 

- een bewijs van deelname aan de nascholingscursus 'Implantologie: Suc-
cesvolle technieken voor het creëren van gezond, esthetisch peri-
implantair weefsel' van Bohn Stafleu van Loghum op 19 april 2011; 

- een uitdraai d.d. 13 augustus 2015 van contactonderwijs tandheelkunde in 
het vak 'Pijn en trauma' op 13 juli 2012; 
een brief d.d. februari 2014 van de heer 	 1 dat u gedurende de 
periode van 2 augustus 2012 t/m 13 december 2012 gemiddeld 3 dagen 
in de week werkzaam bent geweest in de tandartspraktijk van de heer 

in Emmen; 
- een brief d.d. september 2013 van de heer 	 dat u van maart 

2012 t/m oktober 2012 onder supervisie tandheelkundige werkzaamheden 
heeft verricht in de praktijk voor orale implantologie Implant Clinic, Trai-
ning & Consultancy BV; 

- een certificaat d.d. 11 februari 2015 van Consultancy voor Stralingshygië-
ne & Infectiepreventie dat u op 11 februari 2015 hebt deelgenomen aan 
een opfriscursus stralingshygiëne 5M; 
een uitslagbrief d.d. 19 maart 2015 van Applus RTD dat u geslaagd bent 
voor het examen van de cursus stralingshygiëne 5A/M voor tandartsen; 
een certificaat d.d. 27 juli 2015 van Tridata dat u hebt deelgenomen aan 
de cursus medische statistiek op 21, 22 en 27 juli 2015. 

Per e-mail van 17 november hebt u aangekondigd dat u 21 november 2016 
aanvullende documenten zou opsturen en hebt u verzocht om een persoonlijk 
gesprek. Per e-mail van 17 november 2016 heeft de behandelend ambtenaar u 
onder verwijzing naar het besluit van 5 maart 2014 erop gewezen dat u dient aan 
te tonen dat u geslaagd bent voor de beroepsinhoudelijke ACTA-toets. Per e-mail 
van 22 november 2016 hebt u meegedeeld dat u door ziekte niet in staat bent 
geweest uitvoerig te reageren en dat u dat 24 november 2016 zou doen. Daarna 
heb ik geen bericht meer van u, ontvangen. 

Macro-Economische 
Vraagstukken en 
Arbeidsmarkt 

MEVA-BOA 

Kenmerk 
1070414-159583-MEVA 
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Beoordeling van het verzoek 
Ad.1 
Welke bijzondere omstandigheid u beoogt aannemelijk te maken bij uw verzoek, 
wordt in het verzoek nog steeds niet duidelijk gemaakt. Voor de derde maal hebt 
u niet aangetoond dat u geslaagd bent voor de beroepsinhoudelijke ACTA-toets. 
De documenten die u op 2 november 2016 per e-mail hebt opgestuurd betreffen 
bij- en nascholing en werkervaring onder supervisie in enkele tandheelkundige 
praktijken, hoofdzakelijk van vóór uw eerste (2010) en tweede (2014) verzoek tot 
herstel. Uit deze documenten blijkt bovendien niet dat sprake is van bijzondere 
omstandigheden en ook niet dat u geslaagd bent voor de beroepsinhoudelijke 
ACTA-toets. Om de voorgaande redenen kunnen deze stukken niet leiden tot her-
stel in de bevoegdheid. 

Ad.2 
Het punt dat uw opleidingsniveau voor uw doorhaling in het BIG-register hoog 
was, heeft geen betrekking op de vraag of u inmiddels over de juiste competenties 
beschikt. 

Ad.3 
Artikel 50 is niet bedoeld om de gegrondheid van een tuchtklacht opnieuw te 
beoordelen, nadat daarover door een tuchtcollege een onherroepelijke uitspraak is 
gedaan. Indien u van oordeel bent dat sprake is van omstandigheden die na het 
opleggen van de tuchtmaatregel zijn gebleken en die naar ernstig vermoeden tot 
een afwijkende beslissing zouden hebben geleid indien zij tijdig bekend waren 
geworden, kan een verzoek tot herziening van de tuchtuitspraak worden gedaan 
bij het Centraal Tuchtcollege. 

Conclusie 
U heeft geen nieuwe feiten of omstandigheden gesteld die na eerdere afwijzing 
een herstelverzoek mogelijk maken. Ik zal uw verzoek reeds daarom afwijzen. 

Beslissing 
Gelet op het voorgaande beslis ik, mede namens de Minister van Veiligheid en 
Justitie, tot afwijzing van uw verzoek tot het doen van een voordracht voor een 
koninklijk besluit tot herstel van het recht op inschrijving als tandarts. 

Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Belt u dan 
eerst met uw contactpersoon. Naam en telefoonnummer staan rechts op de eerste 
pagina van deze brief. Misschien kunnen wij uw bezwaar wegnemen. 

Wilt u naar aanleiding van dit gesprek alsnog een bezwaarschrift indienen, dan 
moet u dit doen binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Let 
op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. Noem in het 
bezwaarschrift uw naam en adres, en de datum en het kenmerk van deze brief 
(dit kenmerk vindt u in de rechterkantlijn). Geef aan waarom u het niet eens bent 
met de beslissing. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een 
datum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te 
sturen met het bezwaarschrift. 

Macro-Economische 
Vraagstukken en 
Arbeidsmarkt 

MEVA-BOA 

Kenmerk 
1070414-159583-MEVA 
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Het bezwaarschrift stuurt u naar: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Macro-Economische 
Vraagstukken en 
Arbeidsmarkt 

MEVA-BOA 

Kenmerk 
1070414-159583-MEVA 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Macro-Economische Vraagstukken 
en Arbeidsmarkt, 

drs. CE. Mur 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
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Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
Postbus 20350 
2500 El Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Inlichtingen bij 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

Geachte mevrouw Mrj, 

Bij besluit van 15 mei 2017, kenmerk 1089698-160842-MEVA, heb ik, mede 
namens de Minister van Veiligheid en Justitie, uw verzoek om wederom in het 
register van verpleegkundige te worden ingeschreven afgewezen. 
Bij brief van 21 juni 2017, ontvangen op 23 juni 2017, heeft uw gemachtigde de 
heer mr. ia- 	(hierna: uw gemachtigde), hiertegen een bezwaarschrift 
ingediend. 	• 

Hieronder treft u aan - tot mijn spijt later dan voorzien - mijn beslissing, mede 
namens de Minister van Justitie en Veiligheid, op het bezwaarschrift van 
21 juni 2017. 

Over het bezwaarschrift heb ik advies gevraagd aan de VWS-commissie 
bezwaarschriften Awb (hierna: de commissie). Een afschrift van het door de 
commissie uitgebrachte advies is als bijlage bij dit besluit bijgevoegd. De 
commissie adviseert: 

het bestreden besluit te herroepen, omdat het besluit, in strijd met artikel 
3.2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) onzorgvuldig is 
voorbereid; 
u alsnog een redelijke termijn te gunnen voor het aanleveren van nadere 
bewijsstukken, dan wel eventueel het inschakelen van een 

op grond waarvan u 
een onafhankelijke 	 verklaring zal kunnen overleggen; 
na deze redelijke termijn, op grond van nieuwe relevante feiten opnieuw, 
tezamen met mijn ambtsgenoot van Justitie en Veiligheid (conform artikel 
50, derde lid, in samenhang met artikel 2, tweede lid, van de Wet BIG), te 
beslissen op het verzoek tot het doen van een voordracht voor een 
koninklijk besluit voor herstel in de ontzegde bevoegdheid van 
verpleegkundige. 

Ik heb vastgesteld dat het advies van de commissie, voor zover dit betrekking 
heeft op het tijdsverloop en het uitblijven van vergelijkbare gebeurtenissen sinds 
2010, op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Ik neem derhalve de 
overwegingen van het advies op dit punt over. 

10.1.d. 
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10.1.d. 
Ik kan mij echter niet vinden in het advies van de commissie, voor zover dit 	Directie Wetgeving en 
betrekking heeft op de verklaring van de 	- 	en het advies om het besluit 	Juridische Zaken 

van 15 mei 2017 te herroepen, u alsnog een redelijke termijn te gunnen voor het 
aanleveren van nadere bewijsstukken en na deze redelijke termijn opnieuw te 	Kenmerk 

beslissen op het voorliggende verzoek. Ik overweeg in verband daarmee als volgt. DWJZ-2017000579 

Algemene overwegingen 
Het doorhalen van een inschrijving in het BIG-register geschiedt in beginsel voor 
het leven. Slechts in uitzonderingsgevallen kan van dit uitgangspunt worden 
afgeweken. Blijkens de wetsgeschiedenis kan die situatie zich voordoen als de 
betrokkene zich als het ware reclasseert of als de opvattingen over wat als een 
tuchtvergrijp moet worden aangemerkt in de loop der jaren veranderen. Bij de 
beoordeling hiervan gaat het evenwel om gevoelige materie, die een zeer 
zorgvuldige procedure noodzakelijk maakt. De waarborgen voor een dergelijke 
zorgvuldige procedure zijn om die reden neergelegd in artikel 50 van de Wet BIG. 

Het eerste lid van artikel 50 van de Wet BIG bepaalt dat een persoon aan wie de 
tuchtrechtelijke maatregel van doorhaling van de inschrijving is opgelegd, onder 
terzijdestelling van de opgelegde maatregel in zijn rechten kan worden hersteld, 
indien bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen. Deze bepaling doelt op 
tussentijds ingetreden omstandigheden, die ofwel veranderde opvattingen van 
beroepsethiek betreffen, ofwel een veranderd gedragspatroon van betrokkene. 

Artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG vormt daarmee de uitzondering op het 
uitgangspunt dat doorhaling van de inschrijving in het register in beginsel voor het 
leven geldt. Zoals gezegd is deze procedure met waarborgen omkleed. Een van 
die waarborgen is dat er advies wordt ingewonnen van het tuchtcollege dat de 
maatregel heeft opgelegd. Verder behelst artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG 
een discretionaire bevoegdheid. Ik heb derhalve een ruime vrijheid bij de 
beoordeling van een herstelverzoek en de vraag of in de concrete situatie sprake 
is van bijzondere omstandigheden in bovengenoemde zin. Het advies van het 
desbetreffende tuchtcollege geeft belangrijke handvatten voor de beoordeling van 
het verzoek. 

Gelet op het duidelijke uitzonderingskarakter van artikel 50 van de Wet BIG en 
gelet op het feit dat een doorhaling in het BIG-register een van de zwaarste 
tuchtrechtelijke maatregelen is, betracht ik enige terughoudendheid bij de 
toepassing van de herstelbevoegdheid. Het algemeen belang van 
kwaliteitsbewaking van de beroepsuitoefening en bescherming van patiënten 
tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen is daarbij doorslaggevend vanwege 
de kwetsbare en afhankelijke positie van patiënten. Dit zwaarwegende algemeen 
belang staat eraan in de weg dat lichtvaardig tot wederinschrijving van 
doorgehaalde beroepsbeoefenaren wordt overgegaan. 

Onderzoeksplicht 
De commissie overweegt dat er op mij in het kader van een zorgvuldige 
voorbereiding op het besluit een onderzoeksplicht rust, Naar het oordeel van de 
commissie had ik u in de gelegenheid moeten stellen een zienswijze te geven dan 
wel om aanvullende bewijzen in te dienen, zoals een verklaring van een andere, 

10.1.d. 	onafhankelijke 	 gebaseerd op een behandeltraject dat 
specifiek tot doel had herhaling van het grensoverschrijdende gedrag dat tot de 
doorhaling heeft geleid te voorkomen. 
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Uw verzoek was reeds onderbouwd met bewijsmiddelen, waaronder ook een 	Directie Wetgeving en 

10.1.d. verklaring van een ;y.;r5r,g32.t35% Naar mijn oordeel ligt het, mede gelet op het 
uitzonderingskarakter van artikel 50 van de Wet BIG, niet op mijn weg om gericht 
aanvullende bewijsmiddelen op te vragen en aan te geven welke bewijsmiddelen 
overgelegd dienen te worden. 
Het is aan u om aan de hand van objectieve bewijsmiddelen op overtuigende wijze 
aan te tonen dat in dit geval sprake is van een zodanig veranderd gedragspatroon 
dat het voorvallen van nieuwe ontsporingen hoogst onwaarschijnlijk is. Met 
objectief bewijs worden stukken bedoeld die zijn afgegeven door bevoegde 
instanties en (BIG) personen uit hoofde van hun functie. 

Door u is een onderbouwd verzoek ingediend. Op 6 februari 2017 heb ik het CTG 
verzocht advies uit te brengen inzake uw verzoek voor herstel in de ontzegde 
bevoegdheid van verpleegkundige. Ik merk op dat het advies van het CTG, dat ik 
op 23 maart 2017 heb ontvangen, op gedegen wijze tot stand is gekomen. Om die 
reden heb ik voornoemd advies overgenomen. Het CTG heeft aangegeven dat het 
behandeltraject is ingegeven vanwege 

Er blijken onvoldoende 
handvatten om te kunnen beoordelen of er bij u sprake is van 

die uw parten speelt, en of u op dit punt zelfinzicht 
heeft verworven. Dit in combinatie met de angst voor herhaling, deels vanwege 
het ontbreken van zelfinzicht en deels vanwege uw gedrag, waaronder het op 
meerdere momenten vertellen van gehele of gedeeltelijke onwaarheden maakt dat 
niet vast staat dat u een behandeltraject heeft doorlopen dat voldoende 
waarborgen biedt dat u opnieuw zou vervallen in tuchtrechtelijk verwijtbaar 
gedrag. 

Ik blijf daarom bij mijn oordeel dat hetgeen u ter onderbouwing van uw 
herstelverzoek heeft aangevoerd onvoldoende blijk geeft van een zodanig 
veranderd gedragspatroon, dat sprake is van bijzondere omstandigheden in de zin 
van artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG. Naar mijn oordeel is geen sprake van 
bijzondere omstandigheden die herstel in uw rechten rechtvaardigen. 

Hetgeen uw gemachtigde in bezwaar heeft aangevoerd leidt niet tot een 
andersluidend oordeel. 

Verder wijs ik u op het volgende. Het staat u altijd vrij om een verzoek tot herstel 
van de bevoegdheid op grond van artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG in te 
dienen. 

Hoogachtend, 

de Minister voor Medische Zorg, 
namens 	- 
clust 	o•'•_:Irectie Wetge 'ng e urid che Zaken, 

Juridische Zaken 

Kenmerk 

DWJZ-2017000579 

10.1.d. 
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	 Bljiage(n) 	 Uw brief 

Advies Awb-bezwaar 	 div. 

U heeft advies gevraagd aan de VWS-commissie bezwaarschriften Awb (hierna: commissie) 
over het bezwaarschrift dat de heer mr. t'70.1tagyikj:711 van :ar. na :-JgRA namens mevrouw 
;g-vomi te MI 	(hierna te noemen: bezwaarde) op 21 juni 2017 heeft ingediend op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Het bezwaar is gericht tegen uw 
besluit van 15 mei 2017, waarbij u bezwaardes verzoek om een voordracht te doen voor een 
koninklijk besluit voor een herstel in de haar ontzegde bevoegdheid van verpleegkundige , als 
bedoeld in artikel 50 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (hierna: 
Wet BIG) heeft afgewezen. 

Op 14 september 2017 heeft u (hierna: de minister) een verweerschrift ingediend. 

In deze brief treft u het advies over het bezwaarschrift van 21 juni 2017. 

Samenstelling commissie 
Voor de behandeling van het bezwaar is de commissie als volgt samengesteld: prof. mr. R.J.B. 
Schutgens (voorzitter), mw. mr. C.D.A. Bos en mw. mr. M.T. Veldhuizen. De commissie is 
bijgestaan door: mw. D.R.S. Mohaboe LL.B. (secretaris). 

Het advies van de commissie 
De commissie adviseert u: 

het bestreden besluit te herroepen, omdat het besluit, in strijd met artikel 3:2 van de 
Awb, onzorgvuldig is voorbereid; 
bezwaarde alsnog een redelijke termijn te gunnen voor het aanleveren van nadere 
bewijsstukken, dan wel eventueel het inschakelen van een ""g»t:.alnls 	k 

2,55te`. 	gatemeaWNeki%  op grond waarvan bezwaarde een 
onafhankelijke lkga.,:t.W.Ï:k verklaring zal kunnen overleggen; 
na deze redelijke termijn, op grond van de nieuwe relevante feiten opnieuw, tezamen met 
uw ambtsgenoot van Justitie en Veiligheid (conform artikel 50, derde lid, in samenhang 
met artikel 2, tweede lid, van de Wet BIG), te beslissen op het verzoek tot het doen van 
een voordracht voor een koninklijk besluit voor herstel in de ontzegde bevoegdheid van 
verpleegkundige. 

De commissie licht haar advies hieronder voor u toe. 

10.1.d. 
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Overwegingen van de commissie 

Aan de orde is een advies over de heroverweging van het besluit van 15 mei 2017. Deze 
heroverweging geschiedt binnen de wettelijke en beleidsmatige kaders die van toepassing zijn 
op het besluit en op de gronden die door bezwaarde zijn aangevoerd. 

Wettelijk kader 

Het bestreden besluit is gebaseerd op de Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (hierna: Wet BIG). 

Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van zorgverleners in 
de gezondheidszorg. Wie aan de wettelijke opleldings- en deskundigheldseisen voldoet, mag 
een titel als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG voeren en wordt op diens aanvraag 
ingeschreven in het register. Het BIG-register geeft daarmee duidelijkheid over de 
bevoegdheid van een zorgverlener en beschermt de patiënt daarmee tegen ondeskundige 
zorgverleners. 

Artikel 48, eerste lid, onder f, van de Wet BIG bepaalt dat het berechtende college ten aanzien 
van een aan de tuchtrechtspraak onderworpen persoon een doorhaling van de inschrijving in 
het register kan opleggen. 

Ingevolge artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG kan in gevallen waarin een der in artikel 48, 
eerste lid, onder e en f, en derde lid, omschreven maatregelen is opgelegd, zo bijzondere 
omstandigheden zulks wettigen, bij koninklijk besluit worden bepaald dat de betrokkene in de 
hem ontzegde bevoegdheid wordt hersteld, onderscheidenlijk dat hij, tenzij een buiten de 
opgelegde maatregel staande weigeringsgrond aanwezig blijkt, wederom in het register zal 
kunnen worden ingeschreven. 

Op grond van artikel 50, derde lid, gelezen in samenhang met artikel 2, tweede lid, van de 
Wet BIG wordt de voordracht tot een dergelijk besluit gedaan door de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie. Alvorens zodanige 
voordracht wordt gedaan, wordt het advies ingewonnen van het tuchtcollege dat de maatregel 
heeft opgelegd. 

Gronden van bezwaar 

Tijdens de hoorzitting van de commissie op 28 september 2017 om 10.00 uur hebben 
bezwaarde en de minister de gelegenheid gekregen hun standpunten mondeling toe te lichten. 
Het verslag van de hoorzitting is als bijlage bij dit advies gevoegd. 

Bezwaarde heeft in het bezwaarschrift en ter zitting - kort en zakelijk samengevat - het 
volgende aangevoerd. 

Bezwaarde legt aan haar verzoek tot herstel in haar bevoegdheid drie argumenten ten 
grondslag, die alle betrekking hebben op het risico van herhaling. Deze drie argumenten zijn: 
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1. Er is sprake van een geruim tijdsverloop; de situatie die tot doorhaling heeft geleid 
vond zeven jaar geleden plaats. Mede door dit tijdsverloop heeft bezwaarde beseft dat 
zij destijds onjuist heeft gehandeld; 

2. Er hebben zich geen vergelijkbare gebeurtenissen meer voorgedaan sinds bezwaarde 
vanaf 2010 als verzorgende werkt. Ook als verzorgende werkt zij met kwetsbare 
patiënten. Tegenover hen moet bezwaarde dezelfde professionele normen in acht 
nemen als een verpleegkundige en bezwaarde stelt daarin te zijn geslaagd. Bezwaarde 
heeft ter onderbouwing een lovende verklaring over haar functioneren overgelegd, 
afkomstig van haar huidige werkgever; 

3. Bezwaarde heeft hulp gezocht en heeft zich onder behandeling gesteld van een 
inYME  sinds 2014. Op 26 september 2016 heeft de 	 een verklaring 
opgesteld waarin staat dat het risico op recidive met bezwaardes huidige inzicht 
vrijwel is uitgesloten. Bezwaarde is volgens de 	 in alle opzichten in staat om 
conform de voor een verpleegkundige geldende professionele standaard te 
functioneren en rehabilitatie is volgens de ,..3.y.'.kttn daarom van toepassing en 
gewenst. 

Bezwaarde is van mening dat de minister ten onrechte deze drie argumenten niet tegelijkertijd 
en in onderling verband In ogenschouw heeft genomen. Bezwaarde stelt dat in het besluit niet 
is ingegaan op het argument van het tijdsverloop. Voorts is het feit dat zich sinds 2010 
nimmer een vergelijkbare gebeurtenis heeft voorgedaan, niet in de beslissing meegenomen, 
terwijl volgens bezwaarde hierdoor juist wordt bewezen dat er geen risico op herhaling is. Het 
is volgens bezwaarde onmogelijk om dit op een andere manier te bewijzen. 

Wat betreft de hulp van desi-r7 	merkt bezwaarde op dat de minister ten onrechte stelt 
dat er geen gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden. In dit verband wordt door de minister 
een behandeltraject door een W,72 	 als noodzakelijke voorwaarde naar voren 
gebracht. Dit suggereert dat de gebeurtenis destijds is ingegeven door t~,ZZI9  
WWWW.  Deze opvatting komt volgens bezwaarde uit de lucht vallen is onvoldoende 
gemotiveerd en tevens kwetsend. Daarnaast legt de minister met deze redenering een te 
zware maatstaf aan. In de toelichting van artikel 50 van de Wet BIG staat namelijk niet dat er 
een forensisch psychologisch onderzoek moet plaatsvinden. 

Bespreking van de bezwaargronden 

De commissie merkt op dat op grond van artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG een persoon 
aan wie een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd, bestaande uit (onder andere) een 
doorhaling van de inschrijving, In zijn rechten kan worden hersteld, indien bijzondere 
omstandigheden zulks rechtvaardigen. Blijkens de wetsgeschiedenis gaat het hierbij om 
tussentijds ingetreden omstandigheden, waarbij met name te denken valt aan een wijziging in 
de opvattingen van beroepsethiek waardoor een gedraging als die ter zake waarvan de 
maatregel werd opgelegd, niet meer als een tekortkoming wordt beschouwd, of aan het geval 
dat de betrokkene inmiddels op een overtuigende wijze blijk heeft gegeven van een 
(veranderd) gedragspatroon dat het voorvallen van nieuwe ontsporingen onwaarschijnlijk 
maakt. 

De commissie stelt vast dat bezwaarde voor een tweede keer een verzoek voor herstel in de 
ontzegde bevoegdheid van verpleegkundige heeft gedaan. Het eerste verzoek dateert van 13 
januari 2014 en is bij beslissing van 28 mei 2014 afgewezen. 

1O.1.d. 

1O.1.d. 
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Op 22 december 2016 heeft bezwaarde wederom een verzoek gedaan voor herstel in de 
ontzegde bevoegdheid van verpleegkundige. De commissie constateert dat de minister naar 
aanleiding van het verzoek van bezwaarde voor herstel in de ontzegde bevoegdheid van 
vepleegkundige het Centraal Tuchtcollege (hierna: het CTG) gevraagd heeft om advies uit te 
brengen over bezwaardes verzoek. In het advies d.d. 20 maart 2017 heeft de voorzitter van 
het CTG, mr. J.M. Rowel-van der Linde (hierna: de voorzitter van het CTG), na overleg in de 
raadkamer met de betrokken leden' het verzoek beoordeelt. De voorzitter van het CTG 
concludeert dat niet aannemelijk is gemaakt dat adequate behandeling heeft plaatsgevonden 
op grond waarvan gezegd kan worden dat het risico op herhaling van het verweten gedrag 
nihil of verwaarloosbaar is, waardoor er naar het oordeel van de voorzitter van het CTG 
onvoldoende basis is voor een (voorwaardelijk) besluit voor een herstel in de ontzegde 
bevoegdheid van verpleegkundige. De voorzitter van het CTG adviseert de ministers dan ook 
om dit tweede verzoek af te wijzen. De minister heeft dit advies overgenomen en het verzoek 
van bezwaarde, onder verwijzing naar het advies van het CTG, bij besluit van 15 mei 2017 
vervolgens afgewezen. 

Centraal staat derhalve de vraag of hetgeen bezwaarde heeft aangevoerd voldoende blijk 
geeft van bijzondere omstandigheden, in de zin van een gewijzigd gedragspatroon dat het 
voorvallen van nieuwe ontsporingen onwaarschijnlijk maakt en in het verlengde daarvan of de 
minister het verzoek terecht heeft mogen afwijzen. De commissie overweegt als volgt. 

Het tijdsverloop en het uitblijven van vergelijkbare gebeurtenissen sinds 2010 
De commissie merkt op, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 januari 20062, dat tijdsverloop op zichzelf 
niet kan leiden tot het gewenste doel, namelijk herstel in de ontzegde bevoegdheid. Naar het 
oordeel van de Afdeling is het voortduren van de schrapping nu juist de beoogde werking van 
die maatregel en kan dit voortduren op zich daarom dan ook niet worden aangemerkt als een 
bijzondere omstandigheid die een herstel in de ontzegde bevoegdheid rechtvaardigt. Ook het 
feit dat bezwaarde sinds 2010 als verzorgende werkt en er sindsdien geen vergelijkbare 
gebeurtenis heeft plaatsgevonden als de gebeurtenis die destijds tot de doorhaling heeft 
geleid, is volgens de commissie onvoldoende grond voor herstel in de ontzegde bevoegdheid. 
Het feit dat bezwaarde tot dusverre niet opnieuw in de fout is gegaan kan volgens de 
commissie hoogstens een zijdelingse aanwijzing, maar geen daadwerkelijk bewijs leveren voor 
het door de wet en wetsgeschiedenis vereiste veranderde gedragspatroon. Ook deze 
omstandigheid kan derhalve niet als bijzonder worden aangemerkt. De commissie Is daarom 
van oordeel dat deze beide argumenten onvoldoende zijn om een veranderd gedragspatroon 
vast te stellen dat het vertrouwen vestigt dat geen risico op herhaling bestaat. 

De verklaring van de 
De commissie constateert dat bezwaarde bij haar verzoek een verklaring van haar 
heeft gevoegd, d.d. 26 september 2016. De 	 stelt daarin dat bezwaarde sinds juli 
2014 in therapie is wegens klachten verband houdende met een 112;'07 	De 10.1.d. 
belangrijkste ontstaansreden van deze klachten was naar het oordeel van de 	 de 

 

doorhaling van haar BIG-registratie als verpleegkundige in december 2013. De behandeling 
van bezwaarde bestond uit een 5:i':-"KJ;"0:0}"1:0;:::::.121"ii:::',5,-g:75Q. van (meest recentelijk) 1 maal In 

1 Althans voorzover de leden nog aan het Centraal Tuchtcollege zijn verbonden die ook het oorspronkelijk beroep in deze 
zaak tegen de inspectie hebben beoordeeld. Dat wil zeggen door mr. K.E. Mollema, mr. J.M.T. van der Hoeven-Oud, 
drs. D.A. Polhuis en P. van der Zee. 
2 ECLIINL:RVS:2006:AV0285, zaaknummer 200501390/1 



De commissie overweegt evenwel dat er op de minister, in het kader van een zorgvuldige 
voorbereiding van een besluit ook een onderzoeksplicht rust. Artikel 3:2 van de Awb verplicht 
het bestuursorgaan een besluit zorgvuldig voor te bereiden en zich een goed beeld te vormen 
van alle daarbij betrokken belangen. In het onderhavige geval is van die zorgvuldige 
voorbereiding onvoldoende gebleken. Naar het oordeel van de commissie had de minister 
bezwaarde er op grond van artikel 4:7 van de Awb van op de hoogte moeten stellen 
voornemens te zijn het verzoek tot herstel op basis van de overgelegde stukken af te wijzen. 
In het verlengde daarvan had bezwaarde in de gelegenheid gesteld moeten worden haar 
zienswijze te geven, dan wel om aanvullende bewijzen in te dienen, zoals een verklaring van 
een andere, onafhankelijker  kiV_y:1411V,:;;;:',::;'... .; gebaseerd op een behandeltraject dat 	10.1.d. 
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de 2 ë 3 weken. De 	 verklaart: "Cliënte is zich terdege bewust van de onjuiste 
handelwijze ten tijde van het gebeuren in Suriname hetgeen tot doorhaling in het BIG-register 
heeft geleid". Voorts schrijft de 	 "Prognose: Een recidive risico is met het huidige 
inzicht van cliënte vrijwel uitgesloten. Cliënte is mijns inziens in alle opzichten in staat om 
conform de voor een verpleegkundige professionele standaard te functioneren en rehabilitatie 
is derhalve van toepassing en gewenst". 
De commissie meent met de minister dat de verklaring van de  ente:::  onvoldoende 
handvatten geeft om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een veranderd 
gedragspatroon. In dit kader kan de commissie zich ook voorstellen dat dit behandeltraject, 
dat primair is gericht op behandeling van depressieve klachten, niet het aangewezen traject is 
om tot een zo onafhankelijk mogelijk advies over het verzoek -tot herstel in de ontzegde 
bevoegdheid te komen. Het is de vraag of op grond van dit traject geconcludeerd kan worden 
of er sprake Is van een zodanig veranderd gedragspatroon dat dit aanleiding zou kunnen zijn 
om de doorhaling ongedaan te maken. 

De commissie is zich ervan bewust dat, gelet op de ernst van de aan bezwaarde opgelegde 
maatregel, op bezwaarde een zware bewijslast rust om te onderbouwen dat sprake is van een 
dergelijk veranderd gedragspatroon. In dat kader is de commissie van oordeel dat het in 
eerste instantie aan bezwaarde is om met de juiste stukken te komen om een herstel in de 
ontzegde bevoegdheid te kunnen bewerkstelligen. Dat de minister artikel 50 van de Wet BIG 
ter bescherming van patienten met terughoudendheid toepast kan de commissie bovendien 
goed volgen. 

specifiek tot doel had herhaling van het gedrag dat tot de doorhaling heeft geleid te 
voorkomen. Op basis van de huidige stukken had de minister de aanvraag niet zonder enig 
nader onderzoek kunnen afwijzen. Dat Oe minister in dit geval advies heeft gevraagd aan het 
CTG dat negatief heeft geadviseerd op basis van de aan hem verstrekte stukken, doet aan die 
onderzoeksplicht niet af. De commissie is van oordeel dat, gelet op de ingrijpendheid van dit 
type besluit, de minister uiteen had moeten zetten waarin de oorspronkelijke motivering van 
het verzoek van bezwaarde tekortschoot en op welke wijze bezwaarde aannemelijk hadkunnen 
maken dat sprake is van bijzondere omstandigheden. Nu het verzoek slechts met een 
verwijzing naar het advies van het CTG Is afgewezen en de minister zelf geen nader onderzoek 
heeft verricht op basis van de ingediende stukken, bezwaarde niet heeft gehoord en haar niet 
in de gelegenheid heeft gesteld de stukken indien gewenst aan te vullen, is het besluit in strijd 
met artikel 3:2 van de Awb genomen. Het bezwaar is op dit punt gegrond. 

Gelet op het vorenstaande adviseert de commissie, bezwaarde alsnog een redelijke termijn te 
gunnen om met nadere bewijsstukken te komen. De commissie adviseert de minister verder 
om pas na ommekomst van deze termijn, een nieuwe beslissing op de aanvraag te nemen en 

10.1.d. 
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daarbij, voor zover dat is gebeurd, de nader verstrekte stukken mee te wegen. In dit verband 
adviseert de commissie ook, om deze beslissing tezamen met de minister van Justitie en 
Veiligheid te nemen, als bedoeld in artikel 50, derde lid, gelezen in samenhang met artikel 2, 
tweede lid, van de Wet BIG. Zodoende wordt het, door de commissie geconstateerde 
bevoegdheidsgebrek in het bestreden besluit, alsnog hersteld. 

de voorzitter, 	 de secretaris, 

w.g. 

prof. mr. R.J.B. Schutgens 
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Bijlage bij het advies inzake DINJZ-2017000579 

• Verslag van de hoorzitting 
De hoorzitting van de commissie heeft plaatsgevonden op het Ministerie van VWS op 28 september 
2017 om 10:00 uur. De samenstelling van de commissie treft u aan In het advies waarvan dit 
verslag een bijlage is. 

Aanwezigen namens bezwaarden: 
- dhr. mr. 	 van 

	 (hierna: bezwaarde) 
- MW. • 

Aanwezigen namens het ministerie (hierna: de minister): 
- mw. mr. 
- dhr. mr. 

Alvorens de commissie het woord geeft aan bezwaarde, vraagt de commissie aan de minister hoe 
er kan worden aangetoond dat sprake is van een veranderd gedragspatroon, op grond waarvan de 
doorhaling in het BIG-register kan worden hersteld. De minister antwoordt dat de overgelegde 
informatie bij een verzoek tot herstel als bedoeld in artikel 50, van de Wet BIG, objectief, 
voldoende toegelicht en verifieerbaar moet zijn. Uit die informatie moet vervolgens blijken dat het 
onwaarschijnlijk is dat het gedrag dat tot doorhaling heeft geleidt, opnieuw plaatsvindt. Hiertoe 
rust er op bezwaarde een zware bewijslast, die niet met een enkele stelling kan worden 
onderbouwd. De minister merkt desgevraagd op dat enkel tijdsverloop en het nalaten van dergelijk 
gedrag onvoldoende zijn om als bijzondere omstandigheden•te worden aangemerkt. Een 
behandeltraject bij een 	-1 en werkervaring kunnen overigens wel relevant zijn. 

10.1.d. 
De commissie geeft het woord aan bezwaarde. 
Bezwaarde merkt op dat zijn cliënt heeft kunnen doorwerken als verzorgende en dat sindsdien 
geen situaties hebben plaatsgevonden, waarop de doorhaling is gebaseerd. Bezwaarde stelt dat 
een verzorgende in de omgang met een patiënt, dezelfde normen als een verpleegkundige 
hanteert. Bezwaarde is van mening dat het feit dat geen sprake zal zijn van recidive, in dit geval 
juist wordt bewezen door de feiten en niet enkel door het tijdsverloop. 

De minister geeft aan dat het feit dat bezwaarde als verzorgende werkt eveneens onvoldoende is 
om als bijzondere omstandigheid te worden aangemerkt. Desgevraagd merkt de minister op dat 
bijzondere omstandigheden gericht moeten zijn op inzicht in gedragsverandering, dit zou kunnen 
blijken uit een behandeltraject van een l•k:',:*° 12(,Zsak.Wi:gi‘:-eff:: dat daar specifiek op is gericht. 

Bezwaarde is van mening dat de minister een te zware maatstaf aanlegt. Artikel 50 van de Wet 
BIG spreekt namelijk niet van een :;7”1Z-7,A.-1-.4 dan wel een 5C,41.ctr<iti onderzoek. Dat zou, 
volgens bezwaarde, voorts suggereren dat de gebeurtenis voortkomt uit een 	 10.1.d. 

••••• 	hetgeen onjuist en belédigend is. Als dat enigszins wel het geval was geweest, dan had 
het Centraal Tuchtcollege (hierna: CTG) een 	_„ 	moeten doen. Het advies van 
het CTG spreekt slechts over het risico op herhaling. 

Op de vraag van de commissie - waarom de verklaring van de huidige  wr= onvoldoende is 
- antwoordt de minister dat de verklaring onvoldoende

,2 
	is onderbouwd. Voorts is de aanleiding van 

de behandeling door deze 	 De minister stelt ook dat de 
verklaring naar het voordeel van bezwaarde Is toegeschreven en daarmee onvoldoende 	10.1.d.  
onafhankelijk is. De 	suggereert met deze verklaring dat indien de BIG-registratie wordt 
herstelt, de problemen van bezwaarde daarmee zijn opgelost. Terwijl de behandeling erop gericht 
moet zijn dat bezwaarde met dergelijke situaties leert omgaan. In het verlengde hiervan merkt de 
minister op dat de kern van een verklaring min of meer een behandelverslag moet inhouden. 
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De commissie vraagt de minister of het niet op de weg van het ministerie had gelegen om nadere 
stukken op te vragen. De minister antwoordt ontkennend en geeft aan dat de bewijslast bij 
bezwaarde ligt. Het is juist niet aan de minister om daar vorm aan te geven, daarmee kom je 
haaks op het doel van de maatregel te staan. In dit kader merkt de commissie op dat de Awb het 
bestuursorgaan verplicht om nader onderzoek te verrichten. In dit geval is slechts advies 
ingewonnen bij het CTG en is bezwaarde bijvoorbeeld niet gehoord. De minister antwoord 
bevestigend en verwijst hierbij naar artikel 50, derde lid, van de Wet BIG, waarin staat dat het CTG 
om advies moet worden gevraagd. 

Tot slot merkt bezwaarde op dat alles erop wijst dat de minister onwelwillend is om de verklaring 
van de 	 in het voordeel van bezwaarde te lezen. 

10.1. . 



.1.",  
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• > Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Datum — 4 DEC. 2014 
Betreft beslissing op bezwaar 

Directie Wetgeving en 
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Cluster bezwaar en beroep 

Bezoekadres: 
Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
Postbus 20350 
2500 El Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

weigeringsgrond 10.2.e., 
tenzij anders aangegeven 

Bij besluit van 5 maart 2014, kenmerk 147368-109443-MEVA, heb ik mede 
namens de Minister van Veiligheid en Justitie uw verzoek om wederom in het 
register van artsen te worden ingeschreven afgewezen. 

Bij brief van 6 april 2014, ontvangen op 7 april 2014, heeft u hiertegen een 
bezwaarschrift ingediend. 

Hieronder treft u aan - tot mijn spijt later dan voorzien - mijn beslissing, mede 
namens de Minister van Veiligheid en Justitie, op het door u ingediende 
bezwaarschrift. 

Advies bezwaarschriftencommissie 

Over het bezwaarschrift heb ik advies gevraagd aan de VWS-commissie 
bezwaarschriften Awb (hierna: de commissie). Een afschrift van het door de 
commissie uitgebrachte advies is als bijlage bij dit besluit gevoegd (bijlage 1). 

De commissie is van oordeel dat de onderbouwing van uw verzoek onvoldoende 
was om wederinschrijving in het register te rechtvaardigen. In zoverre adviseert 
de commissie uw bezwaar ongegrond te verklaren. Daarmee deelt de commisse 
de conclusie van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (hierna: 
CTG) dat ik voorafgaand aan mijn besluit van 5 maart 2014 om advies heb 
gevraagd. 

Wel merkt de commissie op dat mijn besluit op één punt procedureel onzorgvuldig 
is. De commissie constateert dat de adviezen van 19 augustus 2013 en 
3 februari 2014 op briefpapier van het CTG staan. Gelet op de bewoordingen is 
het advies echter uitsluitend uitgebracht door de voorzitter van het CTG, mr. 
A.H.A. Scholten, en niet door het college dat ingevolge artikel 56 van de Wet op 
de beroepen in de individuele gezondheidszorg (hierna: Wet BIG) bestaat uit de 
voorzitter en vier andere leden. Derhalve heeft volgens de commissie niet de 
wettelijk vereiste instantie advies uitgebracht. 

Daarnaast is de commissie van mening dat het besluit op een ontoereikende 
motivering berust. Volgens de commissie bent u in de gelegenheid gesteld uw 
verzoek om opnieuw te worden ingeschreven in het register van artsen nader te 
onderbouwen maar is daarbij niet aangegeven waarin uw verzoek tekortschoot en 
op welke wijze u vervolgens aannemelijk zou kunnen maken dat er sprake is van 
bijzondere omstandigheden. De commisssie is van mening dat in het advies van 
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F 070-340 e:tA 
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het CTG van 3 februari 2014 te summier is ingegaan op de verschillende aspecten 
van uw nadere onderbouwing die u in uw verzoek tot herstel hebt gegeven. Zo is 
onvoldoende aandacht besteed aan uw werkervaring in I 	Naar het oordeel 
van de commissie kon ter motivering van het afwijzende besluit dan ook niet 
volstaan worden met een verwijzing naar het advies van het CTG. 
Voor het overige adviseert de commissie niettemin om uw bezwaar ongegrond te 
verklaren. 

Ik heb vastgesteld dat het advies van de commissie op zorgvuldige wijze tot stand 
is gekomen. Ik kan mij overwegend vinden in de overwegingen en de conclusie 
van de commissie. In het onderstaande ga ik nader in op de bevoegdheid van het 
CTG en op de motivering van mijn besluit van 5 maart 2014. 

Naar aanleiding van het advies van de commissie heb ik het CTG bij brief van 
7 juli 2014 opnieuw gevraagd advies uit te brengen en gevraagd daarbij aan te 
geven of het aspect van uw werkervaring in WO aanleiding geeft tot een 
andersluidend advies. Op 20 augustus 2014 heb ik het advies van het CTG 
ontvangen. Het advies van het CTG is als bijlage bij dit besluit gevoegd (bijlage 
2). 

Ik kan mij grotendeels vinden in de overwegingen en de conclusie van het CTG. 
In het onderstaande licht ik dit toe. 

Algemene overwegingen 

Alvorens op specifieke bezwaren in te gaan, wil ik in het algemeen iets zeggen 
over de tuchtrechtelijke maatregel die aan uw herstelverzoek vooraf ging en over 
de toepasselijke wetgeving. 

Wat betreft de tuchtrechtelijke procedure merk ik het volgende op. 
Eerder heeft het CTG u bij beslissing van 11 december 2001 een waarschuwing 
opgelegd en heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te 's-
Gravenhage (hierna: RTG) u bij beslissing van 6 juli 2004 een schorsing van de 
inschrijving in het BIG-register opgelegd voor de duur van zes maanden. 
Naar aanleiding van de uitspraak van het RTG van 11 mei 2010 en de uitspraak 
van het CTG van 23 juni 2011 is uw inschrijving in het register van artsen 
doorgehaald. 

Het doorhalen van de inschrijving in het register is de zwaarste tuchtrechtelijke 
maatregel die een tuchtrechtelijk college ingevolge artikel 48 van de Wet BIG kan 
opleggen. Zowel het RTG als het CTG achtten de doorhaling van uw inschrijving in 
het register van artsen noodzakelijk ter bescherming van de individuele 
gezondheidszorg, vanwege: 
- de aard en omvang van uw tekortschieten als arts; 
- het ontbreken bij u aan inzicht in uw eigen verantwoordelijkheid als arts; 
- de grote kans op disfunctioneren in de toekomst. 

Het doorhalen van een inschrijving in het register geschiedt in beginsel voor het 
leven. Slechts in uitzonderingsgevallen kan van dit uitgangspunt worden 
afgeweken. Blijkens de wetsgeschiedenis kan die situatie zich voordoen als de 
betrokkene zich als het ware reclasseert of als de opvattingen over wat als een 
tuchtvergrijp moet worden aangemerkt in de loop der jaren veranderen. Bij de 

Directie Wetgeving en 
juridische Zaken 

Ons kenmerk 
OW32-2014000248 
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beoordeling hiervan gaat het evenwel om gevoelige materie, die een zeer 	 Directie Wetgeving en 

zorgvuldige procedure noodzakelijk maakt. 

Op grond van artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG kan een persoon aan wie de 
tuchtrechtelijke maatregel van doorhaling van de inschrijving is opgelegd, onder 
terzijdestelling van de opgelegde maatregel in zijn rechten worden hersteld, indien 
bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen. Deze bepaling doelt op 
tussentijds ingetreden omstandigheden, die ofwel veranderde opvattingen van 
beroepsethiek betreffen, ofwel een veranderd gedragspatroon van betrokkene. 

Artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG (herstel in rechten) vormt de uitzondering 
op het uitgangspunt dat doorhaling van de inschrijving in het register in beginsel 
voor het hele leven geldt. Artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG betreft een 
discretionaire bevoegdheid. Ik heb derhalve een ruime vrijheid bij de beoordeling 
van een herstelverzoek en de vraag of in de concrete situatie sprake is van 
bijzondere omstandigheden in bovengenoemde zin. Gelet op het 
uitzonderingskarakter van artikel 50 van de Wet BIG en aangezien het om de 
zwaarste tuchtrechtelijke maatregelen en om gevoelige materie gaat, betracht ik 
hierbij terughoudendheid. Het algemeen belang van kwaliteitsbewaking van de 
beroepsuitoefening en bescherming van patiënten tegen ondeskundig en 
onzorgvuldig handelen is daarbij doorslaggevend vanwege de kwetsbare en 
afhankelijke positie van patiënten. Dit zwaarwegende algemeen belang staat 
eraan in de weg dat lichtvaardig tot wederinschrijving van doorgehaalde 
beroepsbeoefenaren wordt overgegaan. 

Het is aan degene die om herstel verzoekt om te onderbouwen dat sprake is van 
tussentijds ingetreden, bijzondere omstandigheden die tot wederinschrijving 
kunnen leiden. Opvattingen van beroepsethiek of een gedragspatroon kunnen 
alleen in de loop der tijd zodanig veranderen, wil sprake kunnen zijn van 
bijzondere omstandigheden die herstel in rechten rechtvaardigen. Daarom moet 
sprake zijn van een zeker tijdsverloop tussen de opgelegde maatregel van 
doorhaling van de inschrijving en het gedane verzoek tot herstel in rechten. 

Bevoegdheid Centraal Tuchtcollege 

Alvorens ik nader in ga op de motivering van uw herstelverzoek en de motivering 
van mijn besluit van 5 maart 2014 bespreek ik eerst nog een procedureel aspect. 
Zoals hiervoor overwogen gaat het bij de beoordeling van een herstelverzoek om 
gevoelige materie en is een zeer zorgvuldige procedure noodzakelijk. Ik heb naar 
aanleiding van uw herstelverzoek advies ingewonnen van het CTG, conform artikel 
50, derde lid, van de Wet BIG. 

Juridische Zaken 

Ons kenmerk 
DW3Z-2014000248 

Naar aanleiding van het advies van de bezwaarschriftencommissie heb ik het CTG 
nogmaals gevraagd om advies uit te brengen. In het door het CTG op 20 augustus 
2014 uitgebrachte advies is aangegeven dat het advies dat conform artikel 50, 
derde lid, van de Wet BIG wordt ingewonnen, wordt uitgebracht door het CTG bij 
brief van de voorzitter van het college namens het college. Het kan immers zo zijn 
dat een of meer leden die de tuchtrechtelijke maatregel hebben opgelegd ten tijde 
van het verzoek tot herstel geen lid meer zijn van het college. De voorzitter won 
ter voorbereiding van het advies daarover het gevoelen in van de leden van het 
college die de beslissing hebben gegeven. De bezwaren van de commissie hebben 
ertoe geleid dat het advies thans met zoveel woorden op naam van het CTG wordt Pagina 3 van 6 
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gesteld om daarmee tot uitdrukking te brengen dat het college de 
verantwoordelijheid voor de inhoud van het advies draagt en niet enkel de 
voorzitter. Ik contstateer op grond van het nieuwe advies van het CTG dat de 
wettelijk vereiste instantie advies heeft uitgebracht conform artikel 50, derde lid, 
van de Wet BIG. 

Aanvullende motivering besluit 5 maart 2014 

Allereerst merk ik op dat, ook volgens de bezwaarschriftencommissie, op u als 
verzoeker een zware bewijslast rust om te onderbouwen dat sprake is van 
bijzondere omstandigheden, zoals een veranderd gedragspatroon, ook gelet op de 
ernst van de gedragingen en de zwaarte van de aan u opgelegde maatregel. 

In het kader van de zorgvuldige beoordeling van uw herstelverzoek bent u per 
brief van 6 september 2013 in de gelegenheid gesteld uw herstelverzoek nader 
toe te lichten. In deze brief is aangegeven dat u bij uw verzoek tot herstel niet 
hebt aangetoond dat u voldoende inzicht hebt in wat er in het verleden fout is 
gegaan en evenmin dat sprake is van feiten of omstandigheden waaruit zou 
kunnen blijken dat het in de toekomst anders, en wel goed zal gaan. Ik ben 
daarom van oordeel dat voldoende duidelijk is aangegeven waarin de 
onderbouwing van uw verzoek tekortschoot. 

Van de gelegenheid tot nadere onderbouwing heeft u per e-mailbericht van 4 
december 2013 gebruik gemaakt. Het CTG heeft geoordeeld dat ook hetgeen u 
hierbij heeft aangevoerd onvoldoende is om herstel van uw inschrijving als arts in 
het register te rechtvaardigen. In dit verband heeft het CTG erop gewezen dat u 
kennelijk onvoldoende inzicht heeft in de zware verwijten die u worden gemaakt. 
Het CTG concludeerde dat hetgeen u heeft aangevoerd volstrekt onvoldoende was 
om een herstel van uw inschrijving te rechtvaardigen. Onder verwijzing naar dit 
advies heb ik bij besluit van S maart 2014 uw herstelverzoek afgewezen. 

Ter aanvullende motivering overweeg ik het volgende. 

Het is aan u om aan de hand van objectieve bewijsmiddelen op overtuigende wijze 
aan te tonen dat in uw geval sprake is van een zodanig veranderd gedragspatroon 
dat het voorvallen van nieuwe ontsporingen hoogst onwaarschijnlijk is. Met 
objectief bewijs worden stukken bedoeld die zijn afgegeven door bevoegde 
instanties en personen uit hoofde van hun functie. Het is aan een BIG-
geregistreerde deskundige op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en 
aan het Centraal Tuchtcollege om uw gedrag, daaronder begrepen uw gedrag in 
het kader van uw werkervaring in het buitenland, in dat kader te beoordelen. 

Ik constateer dat u geen objectief bewijs hebt overgelegd waaruit volgt dat in uw 
geval sprake is van een gewijzigd gedragspatroon. Uw enkele verklaring dat u na 
een bezinningsperiode tot het inzicht bent gekomen dat u "niet optimaal volgens 
de beroepsnormen" heeft gehandeld, kan niet als zodanig worden aangemerkt. 
Gezien de aard en omvang van de gedragingen waarvoor aan u de maatregel van 
doorhaling is opgelegd, kon u niet volstaan met eigen verklaringen ter 
onderbouwing van uw herstelverzoek. In die zin blijkt - zoals ook het CTG heeft 
geconstateerd in zijn advies - uit uw verzoek dat het u aan inzicht ontbreekt in de 
ernst van uw disfunctioneren en aan verantwoordelijkheid ten opzichte van de 
belangen van anderen, in het bijzonder de belangen van patiënten. 

Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 

Ons kenmerk 
DWJZ-2014000248 
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Wat betreft uw werkervaring in 	overweeg ik als volgt. Het CTG heeft 
hierover opgemerkt dat uw onderbouwing van deze werkervaring zo weinig 
concreet is, dat het geen grond ziet voor heroverweging van zijn eerdere advies. 
In aanvulling op de overwegingen van het CTG merk ik het volgende op. 
Door het voortzetten van de beroepsuitoefening in het buitenland nadat aan u de 
tuchtmaatregel van doorhaling was opgelegd, hebt u (de strekking van) de in 
Nederland aan u opgelegde bevoegdheidsbeperking genegeerd. Dat getuigt van 
miskenning van het tuchtrecht, waarvan het doel is het bevorderen en bewaken 
van de kwaliteit van de gezondheidszorg en het beschermen van patiënten tegen 
ondeskundig en onzorgvuldig handelen. De conclusie van het CTG dat u inzicht in 
uw eigen verantwoordelijkheid mist, deel ik dan ook geheel. Door dit gebrek aan 
inzicht in de ernst van de u verweten gedragingen, heeft u mij er niet van 
overtuigd dat herhaling van deze of soortgelijke gedragingen is uitgesloten. 

Verder wijs ik u op het volgende. In het voorgaande heb ik overwogen dat bij 
bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG 
sprake moet zijn van een zeker tijdsverloop tussen de opgelegde maatregel en het 
herstelverzoek. Dit tijdsverloop is een noodzakelijke voorwaarde om overtuigend 
aan te kunnen tonen dat sprake is van een gewijzigd gedragspatroon of 
gewijzigde opvattingen van beroepsethiek. Ik constateer dat u na de uitspraak 
van het CTG van 23 juni 2011 reeds op 25 juli 2013, ontvangen op 5 augustus 
2013, uw verzoek op grond van artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG heeft 
ingediend. Het gaat in casu om een zodanig kort tijdsbestek, dat naar mijn 
oordeel een tussentijds wezenlijk veranderd gedragspatroon alleen al hierom niet 
aannemelijk is. 

Ik blijf daarom bij mijn oordeel dat hetgeen u ter onderbouwing van uw 
herstelverzoek heeft aangevoerd onvoldoende blijk geeft van een zodanig 
veranderd gedragspatroon, dat sprake is van bijzondere omstandigheden in de zin 
van artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG. Naar mijn oordeel is geen sprake van 
bijzondere omstandigheden die herstel in uw rechten rechtvaardigen. 

Hetgeen u in bezwaar heeft aangevoerd leidt niet tot een andersluidend oordeel. 

BESLISSING OP HET BEZWAARSCHRIFT 

Ik beslis, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, als volgt op uw 
bezwaar. Gelet op het nieuwe advies van het CTG en hetgeen hiervoor is 
overwogen handhaaf ik het bestreden besluit, onder aanvulling van de gronden. 

BEROEP 

U kunt tegen deze beschikking beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de 
rechtbank binnen het rechtsgebied waarin u uw woonplaats in Nederland heeft. 

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking u is 
toegezonden aan de rechtbank worden gestuurd. U kunt ook digitaal beroep 
instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 

Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 

Ons kenmerk 
DWJZ-2014000248 
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Het beroepsc ift meet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrechr zijn o dertekend en bevat ten minste de naam en adres van de 
indiener, de iagtek ing, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is 
gericht, zo ogelijk -en afschrift van dit besluit, en de gronden waarop het 
beroepschri • rust. 
Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffier 
van de rech bank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de 
wijze van b talen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt. 

De Minister an Vol sgezondheid, 
Welzijn en port, 
namens dez , 
ciusterhoofd directi Wetgeving en Juridische Zaken, 

mw. mr. T.A. 	1-111an 
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Ons kenmerk 
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Bljlage(n) 	 Uw brief 

div. 

U hebt advies gevraagd aan de VWS-commissie bezwaarschriften Awb (hierna: commissie) 
over het bezwaarschrift dat de heer 	(hierna: bezwaarde) te 	op 7 
april 2014 heeft ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). 
Het bezwaar is gericht tegen uw besluit van 5 maart 2014, kenmerk 147369-109443-MEVA. 
Bij dat besluit hebt u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, bezwaardes verzoek 
tot herstel van zijn bevoegdheid als arts in het BIG-register afgewezen. 
Op 12 mei 2014 hebt u (hierna: de minister) een verweerschrift ingediend. 

Samenstelling commissie 

Voor de behandeling van het bezwaar is de commissie als volgt samengesteld: prof. mr. 
H.R.B.M. Kummeling (voorzitter), mw. mr. M.A.D.W. de Jong en mr. M.G. van Paridon. 
De commissie is bijgestaan door mw. mr. F.C.A. van Hilten (secretaris). 

Verslag van de hoorzitting 

Tijdens de hoorzitting van de commissie op 3 juni 2014, om 10.00 uur, hebben bezwaarde en 
de minister de gelegenheid gekregen hun standpunten mondeling toe te lichten. 

Bezwaarde is telefonisch bereikbaar. 
Voor de minister is verschenen mw. 

De commissie vraagt bezwaarde wat hij de afgelopen jaren heeft ondernomen, waardoor er 
sprake zou zijn van bijzondere omstandigheden die zouden moeten leiden tot honorering van 
zijn verzoek tot herstel in zijn bevoegdheid als arts. 
Bezwaarde licht toe dat hij heeft gewerkt en normaal heeft gefunctioneerd in 	. Desge-
vraagd geeft bezwaarde aan bij diverse instellingen te hebben gewerkt, vooral als waarnemer, 
in organisatorisch verband. Bezwaarde geeft aan in Nederland weer aan het werk te willen. Hij 
heeft zich daarom gemeld bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten. Eerst dient 
echter de registratie in het BIG-register hersteld te worden. Bezwaarde geeft aan bereid te 
zijn ten behoeve hiervan therapie te volgen, maar kan geen Pg'~e it a, 
vinden 	

10.1.d. : 
vinden die weet welke therapie passend zou zijn. Bezwaarde geeft aan in gemeenschappelijk 

arts overleg te willen werken aan herstel van zijn bevoegdheid als 	en vraagt zich af   waarmee 
het ministerie tevreden is. 
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De minister merkt op dat het bij een verzoek om herstel in de bevoegdheid als arts op grond 
van artikel 50 van de Wet BIG aan bezwaarde is om op overtuigende wijze aan te tonen dat er 
sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals een gedragspatroon dat het voorvallen van 
nieuwe ontsporingen onwaarschijnlijk maakt. Volgens de minister heeft bezwaarde een derge-
lijk veranderd gedragspatroon onvoldoende aangetoond. Desgevraagd geeft de minister aan 
dat bezwaarde in therapie dient te gaan bij een 
een verklaring van de betrokken 
patroon te overleggen. 

Hij dient 
over zijn veranderd gedrags-

10.1.d. 

De commissie vraagt de minister in hoeverre de werkervaring van bezwaarde in 	blijk 
geeft van een veranderd gedragspatroon. 
De minister wijst erop dat bezwaarde een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd naar aanlei- 
ding van ernstige klachten. Bezwaarde heeft zijn werkervaring in 	vooralsnog niet aan- 
getoond. De minister kan derhalve thans niet beoordelen of deze werkervaring getuigt van een 
veranderd gedragspatroon. De minister merkt op de autoriteiten in ai<: op de hoogte heb-
ben gesteld van de tuchtrechtelijke maatregel die bezwaarde in Nederland is opgelegd en con- 
stateert dat de Nationale Raad van de Orde der geneesheren in 	d naar aanleiding van de 
Nederlandse tuchtrechtelijke maatregel kennelijk geen reden zag om maatregelen te treffen. 

De commissie vraagt de minister, wat betreft de gevolgde procedure bij de beoordeling van 
een verzoek tot herstel in de zin van artikel 50 van de Wet BIG, of de adviezen van 19 augus-
tus 2013 en 3 februari 2014 zijn uitgebracht door de voorzitter van het Centraal Tuchtcollege 
voor de Gezondheidszorg (hierna: CTG), namens het CTG, of op eigen titel. 
De minister geeft aan dat, voor zover zij weet, de voorzitter namens het CTG advies uitbrengt. 

Desgevraagd geeft de minister aan dat in geval van bezwaarde van bijzondere omstandighe-
den in de zin van artikel 50 van de Wet BIG, bestaande uit een wijziging in de opvattingen van 
de beroepsethiek, geen sprake is. 

Bezwaarde merkt tot slot nog op dat hij desgewenst een 'letter of good standing' van de or.11  
rayg Nationale Raad van de Orde der geneesheren kan overleggen, ter onderbouwing van zijn 
werkervaring en goed functioneren in W".2 Bezwaarde geeft aan een blokkade te ervaren en 
vraagt zich af wat de volgende stap is in het herstel van zijn bevoegdheid tot arts. 
De minister geeft desgevraagd aan dat een dergelijke letter of good standing niet afdoet aan 
(de ernst van) de in Nederland opgelegde tuchtrechtelijke maatregel. 

Overwegingen van de commissie 

Algemeen 

Aan de orde is een advies over de heroverweging van het besluit van 5 maart 2014. Deze her-
overweging geschiedt binnen de wettelijke en beleidsmatige kaders die van toepassing zijn op 
het besluit waartegen bezwaar is gemaakt. 

Het doel van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is het be-
vorderen en bewaken van de kwaliteit van zorgverleners in de gezondheidszorg. Diegene die 
aan de wettelijke opleidings- en deskundigheidseisen voldoet, mag een titel als bedoeld in ar-
tikel 3 van de Wet BIG voeren en op aanvraag worden ingeschreven in het register. Het BIG- 
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register geeft daarmee duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgveriener en beschermt 
de patiënt daarmee tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. 

Ingevolge artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG kan in gevallen waarin een der in artikel 48, 
eerste lid, onder e en f, en derde lid, omschreven maatregelen is opgelegd, zo bijzondere om-
standigheden zulks wettigen, bij koninklijk besluit worden bepaald dat de betrokkene in de 
hem ontzegde bevoegdheid wordt hersteld, onderscheidenlijk dat hij, tenzij een buiten de op-
gelegde maatregel staande weigeringsgrond aanwezig blijkt, wederom in het register zal kun-
nen worden ingeschreven. 

Op grond van artikel 50, derde lid, van de Wet BIG wordt de voordracht tot een dergelijk be-
sluit gedaan door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veilig-
heid en Justitie. Alvorens zodanige voordracht wordt gedaan, wordt het advies ingewonnen 
van het tuchtcollege dat de maatregel heeft opgelegd. 

Voorts geschiedt de heroverweging van het besluit van 5 maart 2014 op de gronden die door 
bezwaarde zijn aangevoerd. 

Gronden van bezwaar 

Op grond van artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG kan een persoon aan wie een tuchtrechte-
lijke maatregel is opgelegd, bestaande uit een gedeeltelijke ontzegging van bevoegdheid, 
doorhaling van de inschrijving of ontzegging van het recht op wederinschrijving, onder terzij-
destelling van de opgelegde maatregel in zijn rechten worden hersteld, indien bijzondere om-
standigheden zulks rechtvaardigen. Blijkens de wetsgeschiedenis gaat het hierbij om tussen-
tijds ingetreden omstandigheden, waarbij met name te denken valt aan een wijziging in de 
opvattingen van beroepsethiek waardoor een gedraging als die ter zake waarvan de maatregel 
werd opgelegd, niet meer als een tekortkoming wordt beschouwd, of aan het geval dat de be-
trokkene inmiddels op een overtuigende wijze blijk heeft gegeven van een gedragspatroon dat 
het voorvallen van nieuwe ontsporingen onwaarschijnlijk maakt. 

De commissie overweegt dat bijzondere omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 50, eerste 
lid, van de Wet BIG derhalve kunnen zijn gelegen in ofwel -kort gezegd- veranderde opvattin-
gen van beroepsethiek, ofwel in een veranderd gedragspatroon van betrokkene. De commissie 
stelt voorop dat het aan betrokkene is om te stellen en te onderbouwen dat van dergelijke bij-
zondere omstandigheden sprake is. 

De commissie constateert dat de minister naar aanleiding van het verzoek van bezwaarde tot 
herstel van zijn bevoegdheid in het BIG-register de volgende procedure heeft gevolgd. 
De minister heeft het CTG gevraagd advies uit te brengen over het verzoek van bezwaarde. In 
het advies d.d. 19 augustus 2013 heeft de voorzitter van het CTG, mr. A.H.A. Scholten, het 
verzoek van bezwaarde als zeer summier onderbouwd beoordeeld. Bezwaarde is vervolgens 
per brief van 6 september 2013 in de gelegenheid gesteld zijn verzoek tot herstel van zijn 
BIG-registratie nader te onderbouwen. Per brief van 4 december 2013 heeft bezwaarde zijn 
verzoek nader gemotiveerd. In reactie hierop heeft de voorzitter van het CTG in het advies 
d.d, 3 februari 2014 de onderbouwing van het verzoek van bezwaarde als onvoldoende beoor-
deeld om herstel van de inschrijving in het BIG-register te rechtvaardigen. De minister heeft 
vervolgens het verzoek van bezwaarde afgewezen, onder verwijzing naar voornoemd advies 
van 3 februari 2014. 
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De commissie overweegt dat de minister met de gevolgde procedure advies heeft willen in-
winnen van het tuchtcollege dat de maatregel heeft opgelegd, conform artikel 50, derde lid, 
van de Wet BIG. In casu is het CTG het tuchtcollege dat in laatste instantie heeft beslist over 
de aan bezwaarde opgelegde maatregel. De commissie constateert dat de adviezen van 19 
augustus 2013 en 3 februari 2014 op briefpapier van het CTG staan. Gelet op de bewoordin-
gen is het advies echter uitsluitend uitgebracht door de voorzitter van het CTG, mr. A.H.A. 
Scholten, en niet door het college dat ingevolge artikel 56 van de Wet BIG bestaat uit de voor-
zitter en vier andere leden. Hetgeen de minister hierover ter zitting heeft aangevoerd leidt niet 
tot een andersluidend oordeel. De commissie volgt bezwaarde niet in zijn stelling dat de voor-
zitter van het CTG vooringenomen zou zijn en een strafbaar feit heeft begaan. De commissie 
concludeert evenwel dat niet de wettelijk vereiste instantie advies heeft uitgebracht en acht 
het bestreden besluit op dit punt procedureel onzorgvuldig en het bezwaar in zoverre gegrond. 

Wat betreft de inhoud van het advies van 3 februari 2013 overweegt de commissie als volgt. 
Ter zitting heeft de minister verduidelijkt dat in geval van de aan bezwaarde opgelegde maat-
regel geen sprake is van bijzondere omstandigheden, bestaande uit veranderde opvattingen 
van beroepsethiek. Bezwaarde heeft ook geen beroep gedaan op veranderde opvattingen van 
beroepsethiek. Centraal staat derhalve de vraag of hetgeen bezwaarde heeft aangevoerd vol-
doende blijk geeft van bijzondere omstandigheden, in de zin van een gewijzigd gedragspa-
troon dat het voorvallen van nieuwe ontsporingen onwaarschijnlijk maakt. De commissie be-
nadrukt dat hierbij op bezwaarde een zware bewijslast rust om te onderbouwen dat sprake is 
van een dergelijk veranderd gedragspatroon, ook gelet op de ernst van de aan hem opgelegde 
maatregel. Het enkele verstrijken van tijd is hiervoor onvoldoende. 

In zijn brief van 4 december 2013 heeft bezwaarde onder meer beschreven welke functie hij 
bij voorkeur in teamverband zou vervullen. Volgens bezwaarde kan de bekwaamheid van een 
arts ten behoeve van het herstel van de registratie niet direct worden getoetst en zijn zelfbe-
oordeling en collegiale beoordeling cruciaal voor het functioneren van een arts. Bezwaarde 
geeft verder aan dat hij na een periode van reflectie tot het besef is gekomen dat hij niet op-
timaal volgens de beroepsnormen heeft gehandeld. Bezwaarde voert voorts aan dat hij een 
uitgebreide en duidelijke statusvoering als een belangrijk onderdeel van zorg beschouwt. Be-
zwaarde heeft het initiatief genomen tot scholing en deskundigheidsbevordering. 
Bezwaarde heeft ter zitting toegelicht dat hij bereid is therapie te volgen om opnieuw in het 
register te kunnen worden ingeschreven, maar dat hij geen ." 	 4"IRF;":-Z7' kan 
vinden die weet welke therapie passend zou zijn. Bezwaarde heeft ter zitting verder desge-
vraagd nader toegelicht dat en hoe hij de afgelopen jaren heeft gewerkt en normaal heeft ge-
functioneerd in i,51,49. 

De voorzitter van het CTG heeft in zijn advies van 3 februari 2014 overwogen dat bezwaarde 
naar zijn oordeel onvoldoende heeft begrepen waarom hij was geschorst en welke zware ver-
wijten hem zijn gemaakt. Tevens had hij onvoldoende besef van de maatregelen die hij dien-
de te nemen voor wat betreft zijn beroepsuitoefening. De voorzitter van het CTG is van oor-
deel dat bezwaarde onvoldoende heeft onderbouwd dat hij na een periode van reflectie een 
aantal zaken heeft geleerd, dat bezwaarde inzicht in zijn eigen verantwoordelijkheid als arts 
mist en dat het in het voorgaande genoemde besef volstrekt onvoldoende is om herstel van 
zijn inschrijving als arts in het BIG-register te rechtvaardigen. 

10.1.d. 



Naar het oordeel van de commissie geeft hetgeen bezwaarde ter onderbouwing van zijn ver-
zoek heeft aangevoerd op zichzelf onvoldoende blijk van een veranderd gedragspatroon in 
voornoemde zin. De commissie overweegt dat met bezwaardes wensen, opvattingen en inten-
ties bij de door hem beoogde toekomstige beroepsuitoefening in Nederland nog niet is aange-
toond dat zijn gedragspatroon daadwerkelijk zodanig veranderd is, dat dit het voorvallen van 
nieuwe ontsporingen onwaarschijnlijk maakt. De commissie wijst erop dat bezwaarde stelt 

10.1.d. 	verschillende tOglig.05 	 tevergeefs te hebben benaderd voor therapie, 
maar dat hij dit niet geconcretiseerd heeft. Bezwaarde heeft zijn in 	opgedane werkerva- 
ring toegelicht maar niet inzichtelijk gemaakt. De commissie kan thans dan ook niet beoorde-
len in hoeverre deze werkervaring een veranderd gedragspatroon kan laten zien. Dat de 

Nationale Raad van de Orde der Geneesheren geen aanleiding zou hebben gezien be-
zwaarde een maatregel op te leggen, vormt op zichzelf ook geen bijzondere omstandigheid in 
de zin van artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG. 

w.g. 
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Gelet op het voorgaande deelt de commissie de conclusie van het advies van 3 februari 2014 
dat de onderbouwing van het verzoek van bezwaarde onvoldoende was om herstel van zijn in-
schrijving in het BIG-register te rechtvaardigen. De commissie overweegt evenwel dat be-
zwaarde met voornoemde brief van 6 september 2013 weliswaar in de gelegenheid is gesteld 
zijn verzoek tot herstel van zijn registratie nader te onderbouwen, maar dat niet uiteen is ge-
zet waarin de oorspronkelijke motivering van het verzoek van bezwaarde tekortschoot en op 
welke wijze bezwaarde aannemelijk zou kunnen maken dat sprake zou zijn van bijzondere 
omstandigheden. In het advies van 3 februari 2014 is vervolgens te summier ingegaan op de 
verschillende aspecten van bezwaardes onderbouwing. Zo is onvoldoende aandacht besteed 
aan de werkervaring van bezwaarde in '.Wd. Naar het oordeel van de commissie kon de mi-
nister ter motivering van haar afwijzende besluit dan ook niet volstaan met een verwijzing 
naar dit advies. De commissie acht het bestreden besluit in die zin onvoldoende zorgvuldig 
voorbereid en onvoldoende gemotiveerd. Het bezwaar is op dit punt gegrond. 

Advies 

Op grond van het vorenstaande adviseert de commissie: 

het bezwaar gegrond te verklaren in die zin dat het bestreden besluit procedureel on- 
zorgvuldig is en op een ontoereikende motivering berust; 
het bezwaar voor het overige ongegrond te verklaren; 
met inachtneming van vorenstaande een beslissing op bezwaar te nemen. 

Gezien en akkoord, 	 Voor eensluidend afschrift, 
De voorzitter, 	 de secretaris, 

prof. mr. H.R.B.M. Kummeling 	 mw. mr. F.C.A. van Hilten 
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Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 

Advies aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de 
Minister van Veiligheid en Justitie met betrekking tot het verzoek van 

op grond van artikel 50 Wet BIG 

Inleiding 

1. Verwezen wordt naar de reeds aan u door de toenmalige voorzitter van het 
Centraal Tuchtcollege, mr. A.H.A. Scholten, namens het Centraal Tuchtcollege 
uitgebrachte adviezen van 19 augustus 2013 en van 3 februari 2014, welke aan dit 
advies zijn gehecht. 

2. Bij besluit van 5 maart 2014, kenmerk 147369-109443-MEVA, heeft de 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de minister), mede namens 
de Minister van Veiligheid en Justitie, het verzoek van bezwaarde tot herstel van zijn 
bevoegdheid als arts in het BIG-register afgewezen. 

3. Op 7 april 2014 heeft bezwaarde tegen dit besluit een bezwaarschrift 
ingediend op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. Over dit bezwaarschrift 
heeft de minister het advies gevraagd aan de VWS-commissie bezwaarschriften Awb 
(hierna: de commissie). 

4. De commissie heeft in haar advies van 17 juni 2014 aan de minister op twee 
punten het bezwaar van bezwaarde gegrond verklaard. 
(a) Volgens de commissie zijn de hierboven onder 1. genoemde adviezen van 
het Centraal Tuchtcollege gelet op hun bewoordingen uitsluitend uitgebracht door de 
voorzitter en niet door het college dat ingevolge artikel 56 Wet BIG bestaat uit de 
voorzitter en vier andere leden, zodat niet de wettelijk vereiste instantie advies heeft 
uitgebracht. De commissie heeft het bestreden besluit daarom op dit punt 
procedureel onzorgvuldig en het bezwaar in zoverre gegrond geacht. 
(b) Voorts heeft de commissie in haar advies overwogen, zakelijk weergegeven, 
dat de minister bij brief van 6 september 2013 weliswaar bezwaarde in de 
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gelegenheid heeft gesteld zijn verzoek tot herstel nader te onderbouwen maar dat de 
minister daarbij niet heeft uiteengezet waarin de oorspronkelijke motivering van het 
verzoek tekortschoot en op welke wijze bezwaarde aannemelijk zou kunnen maken 
dat sprake zou zijn van bijzondere omstandigheden. Vervolgens is, naar het hier 
zakelijk weergegeven oordeel van de commissie, de voorzitter van het Centraal 
Tuchtcollege in zijn advies van 3 februari 2014 te summier ingegaan op de 
verschillende aspecten van de nadere onderbouwing die bezwaarde in zijn brief van 
4 december 2013 aan zijn verzoek tot herstel heeft gegeven. Zo is volgens de 
commissie onvoldoende aandacht besteed aan de werkervaring van bezwaarde in 

. Naar het oordeel van de commissie kon de minister ter motivering van haar 
afwijzende besluit dan ook niet volstaan met een verwijzing naar dit advies. Daarom 
achtte de commissie het bestreden besluit in die zin onvoldoende zorgvuldig 
voorbereid en onvoldoende gemotiveerd 

5. De minister heeft bij brief van 7 juli 2014 aan de voorzitter van het Centraal 
Tuchtcollege verzocht opnieuw advies uit te brengen namens het Centraal 
Tuchtcollege en daarbij aan te geven of het aspect van de werkervaring in 	van 
bezwaarde mogelijk aanleiding geeft tot aanpassing van het advies. 

11 	De bevoegdheid tot advisering ex artikel 50 lid 3 Wet BIG 

6. Ten aanzien van de eerste, hiervoor onder 4 (a) vermelde, grond waarop de 
commissie de bezwaren van bezwaarde gegrond heeft geoordeeld merkt het 
Centraal Tuchtcollege het volgende op. Artikel 50 lid 3 Wet BIG schrijft voor dat het 
advies wordt ingewonnen van het tuchtcollege dat de maatregel heeft opgelegd. Een 
redelijke en op de praktijk afgestemde uitleg van die bepaling is naar het oordeel van 
het Centraal Tuchtcollege de volgende. 

Het is niet aannemelijk dat met de woorden 'het college dat de maatregel 
heeft opgelegd' zijn bedoeld de leden van het desbetreffende college die de 
beslissing hebben gegeven waarbij de desbetreffende maatregel is opgelegd. Die 
woorden hebben betrekking op het college waarvan die leden deel uitmaken, dus het 
Regionaal Tuchtcollege dan wel, in hoger beroep, het Centraal Tuchtcollege. Immers 
een verzoek tot herstel kan geruime tijd na de uitspraak worden gedaan met als 
mogelijk gevolg dat een of meer van de leden die de beslissing hebben gegeven 
inmiddels geen lid meer zijn van het college. Het was om deze reden dat de 
desbetreffende bepaling zo werd uitgelegd en toegepast dat het advies door het 
Centraal Tuchtcollege werd uitgebracht bij brief van de voorzitter van het gehele 
college die daarbij, gelet op artikel 50 lid 3, dus optrad namens het college dat in die 
bepaling wordt genoemd. De voorzitter won ter voorbereiding van het advies over het 
verzoek tot herstel het gevoelen in van de leden van het college die de beslissing 
hebben gegeven. 
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Bijgevolg zijn de beide adviezen van de voorzitter door deze namens het 
Centraal Tuchtcollege uitgebracht zodat zij beschouwd dienen te worden als door het 
Centraal Tuchtcollege uitgebrachte adviezen. 

De bezwaren van de commissie hebben ertoe geleid dat, onder handhaving 
van de hiervoor genoemde interne procedure bij de voorbereiding van het advies, 
het advies thans met zoveel woorden op naam van het Centraal Tuchtcollege wordt 
gesteld om daarmee tot uitdrukking te brengen dat het college de 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van het advies draagt en niet enkel de voorzitter 
persoonlijk. 

111 	Werkervaring bezwaarde in 

7. Ten aanzien van de tweede, hiervoor onder 4 (b) vermelde, grond waarop de 
commissie de bezwaren van bezwaarde gegrond heeft geoordeeld, merkt het 
Centraal Tuchtcollege het volgende op. 

8. Tijdens de hoorzitting van de commissie op 3 juni 2014 is, blijkens het advies 
van de commissie, over de werkervaring van bezwaarde in !iiA 	het volgende naar 
voren gebracht: 
De commissie vraagt bezwaarde wat hij de afgelopen jaren heeft ondernomen, 
waardoor er sprake zou zijn van bijzondere omstandigheden die zouden moeten 
leiden tot honorering van zijn verzoek tot herstel in zijn bevoegdheid als arts. 
Bezwaarde licht toe dat hij heeft gewerkt en normaal heeft gefunctioneerd in 
Desgevraagd geeft bezwaarde aan bij diverse instellingen te hebben gewerkt, vooral 
als waarnemer, in organisatorisch verband. 
(—) 
De commissie vraagt de minister in hoeverre de werkervaring van bezwaarde in 

lblijk geeft van een veranderd gedragspatroon. 
De minister wijst erop dat bezwaarde een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd naar 
aanleiding van ernstige klachten. Bezwaarde heeft zijn werkervaring in 
vooralsnog niet aangetoond. De minister kan derhalve thans niet beoordelen of deze 
werkervaring getuigt van een veranderd gedragspatroon. De minister merkt op de 
autoriteiten in 	op de hoogte te hebben gesteld van de tuchtrechtelijke 
maatregel die bezwaarde in Nederland is opgelegd en constateert dat de Nationale 
Raad van de Orde der geneesheren in 	naar aanleiding van de Nederlandse 
tuchtrechtelijke maatregel kennelijk geen reden zag om maatregelen te treffen. 
(—) 
Bezwaarde merkt tot slot nog op dat hij desgewenst een 'letter of good standing' van 
de  ==3 	Nationale Raad van de Orde der geneesheren kan overleggen, ter 
onderbouwing van zijn werkervaring en goed functioneren inr.  (...) De minister 
geeft desgevraagd aan dat een dergelijke letter of good standing niet afdoet aan (de 
ernst van) de in Nederland opgelegde tuchtrechtelijke maatregel.' 
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9. De commissie heeft kennelijk op grond van een en ander in haar advies 
overwogen: 
'Bezwaarde heeft zijn in 	opgedane werkervaring toegelicht maar niet 
inzichtelijk gemaakt. De commissie kan thans dan ook niet beoordelen in hoeverre 
deze werkervaring een veranderd gedragspatroon kan laten zien. Dat de 
Nationale Raad van de Orde der Geneesheren geen aanleiding zou hebben gezien 
bezwaarde een maatregel op te leggen, vormt op zichzelf ook geen bijzondere 
omstandigheid in de zin van artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG.' 

10. Deze overwegingen leest het Centraal Tuchtcollege tegen de achtergrond 
van hetgeen de commissie eerder in het advies met juistheid heeft vooropgesteld: 

'Centraal staat derhalve de vraag of hetgeen bezwaarde heeft aangevoerd 
voldoende blijk geeft van bijzondere omstandigheden, in de zin van een gewijzigd 
gedragspatroon dat het voorvallen van nieuwe ontsporingen onwaarschijnlijk maakt. 
De commissie benadrukt dat hierbij op bezwaarde een zware bewijslast rust om te 
onderbouwen dat sprake is van een dergelijk veranderd gedragspatroon, ook gelet 
op de ernst van de aan hem opgelegde maatregel. Het enkele verstrijken van tijd is 
hiervoor onvoldoende.' 

11. Het is inderdaad aan de bezwaarde om door middel van concrete feiten en 
omstandigheden aannemelijk te maken dat sprake is van een dergelijk daadwerkelijk 
veranderd gedragspatroon. Op dit punt is hetgeen bij commissie naar voren is 
gekomen, met name over de werkervaring van bezwaarde in België (naast het 
weinige dat bezwaarde in zijn nadere onderbouwing van zijn verzoek tot herstel heeft 
aangevoerd), zo weinig concreet dat het Centraal Tuchtcollege geen grond ziet voor 
heroverweging van de twee eerdere adviezen. 

IV 	Overige aspecten 

12. Volgens de commissie is het Centraal Tuchtcollege in zijn advies van 3 
februari 2014 te summier ingegaan op de verschillende aspecten van de nadere 
onderbouwing die bezwaarde in zijn brief van 4 december 2013 aan zijn verzoek tot 
herstel heeft gegeven. Echter, mede in het licht van de overweging van de 
commissie dat zij de conclusie van het advies van 3 februari 2014 deelt dat de 
onderbouwing van het verzoek van bezwaarde onvoldoende was om herstel van zijn 
inschrijving in het BIG-register te rechtvaardigen, wordt niet duidelijk op welke andere 
aspecten dan het hierboven besproken aspect van de werkervaring van bezwaarde 
in België het advies van 3 februari 2014 naar het oordeel van de commissie te 
summier ingaat. Ook ten aanzien van die andere aspecten ziet het Centraal 
Tuchtcollege geen aanleiding tot heroverweging van de beide eerdere adviezen. 
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V 	Advies 

13. 	Op grond van het voorgaande handhaaft het Centraal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg het in de adviezen van 19 augustus 2013 en 3 februari 2014 , 
gegeven advies aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de 
Minister van Veiligheid en Justitie het verzoek tot herstel af te wijzen. 

Den Haag, 20 aljpstus 2014 

Het Centraal--Trititcolle• e voor de Gezondheid 

11.J. Lutgert 

secretaris 
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> Retouradres Postbus 20350 2500 El Den Haag 

Datum 	2 8 MEI 2014 
Betreft 	Verzoek tot herstel 

Geachte mevrouw', 

Naar aanleiding van uw bezwaarschrift van 9 januari 2014, dat tevens een 
verzoek tot herstel in de bevoegdheid van verpleegkundige inhoudt, bericht ik u 
het volgende. 

Voorgeschiedenis 
Bij beslissing van 29 januari 2013 heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg te Den Haag de doorhaling van uw inschrijving als 
verpleegkundige gelast uit het register (hierna: het BIG-register), bedoeld in 
artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (hierna: 
Wet BIG). 

Op 3 december 2013 heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
(hierna: CTG) het door u ingestelde hoger beroep tegen de beslissing van het 
Regionaal Tuchtcollege verworpen. 

Bij bezwaarschrift van 9 januari 2014, door mij ontvangen op 13 januari 2014, 
heeft u mij tevens verzocht tot herstel in de bevoegdheid van verpleegkundige. U 
baseert uw verzoek op artikel 50 van de Wet BIG. 

Op 7 februari 2014 is uw bezwaarschrift tegen mijn beslissing tot doorhaling van 
de bevoegdheid van 3 december 2013, met kenmerk CIBG-000550877-005, 
ongegrond verklaard. 

Bij brief van 17 februari 2014 heb ik het CTG verzocht mij advies uit te brengen 
over uw verzoek om wederom in het BIG-register te worden ingeschreven. 
De plaatsvervangend voorzitter van het CTG heeft mij op 26 maart 2014 advies 
uitgebracht. Het advies is als bijlage bijgevoegd. 

Uw verzoek 
U verzoekt tot herstel in de bevoegdheid van verpleegkundige. U legt aan uw 
verzoek ten grondslag dat —kort samengevat- u onderkent dat u zeer 
onprofessioneel gehandeld heeft, een goed verpleegkundige onwaardig. 

Kenmerk 
328176-117506-MEVA 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 
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U heeft spijt van het gebeuren. U geeft aan dat u de afgelopen periode, sinds 
2010, nadrukkelijk gewerkt heeft aan uw tekortkomingen. Hiertoe behoren de 
studie HBO-Verpleegkundige waarin sterk de nadruk is gelegd op ethiek, 
communicatievaardigheden, zelfreflectie en supervisie. Tevens heeft u minimaal 
één keer per maand intensieve gesprekken gevoerd over uw beroep, motivatie, 
dilemma's en professioneel handelen met een therapeut/theoloog met een 
verpleegkundige achtergrond die werkzaam is als geestelijk verzorger (zie voor 
inhoud verklaring het kopje verklaring MW. Door deze gesprekken meent u 
dat u moreel en professioneel sterker bent geworden. U bent naar eigen zeggen 
alert en bewaakt uw professionele grenzen. U bent ingeschreven in het 
kwaliteitsregister van de V&VN met het doel om uw professioneel 
handelen/functioneren continu te toetsen en te versterken. U geeft aan ervan 
doordrongen te zijn dat u in dienst bent van de zorgvrager, die zijn hoop, geloof 
en vertrouwen in u heeft gevestigd en dat u die nooit mag beschamen. U zegt met 
elke voorwaarde waaronder het rechtsherstel wordt verleend te kunnen leven. 

Verklaring kmel 
Bij uw verzoek tot herstel is een brief van de heer ow d.d. 24 januari 2014 
gevoegd. De brief is een verklaring over de consulten die u eens per maand bij 
hem gevolgd heeft naar aanleiding van het gebeuren in 2010 en is opgesteld op 
grond van zijn expertise. De heer 	is beroepsmatig theoloog, geestelijk 
verzorger en ethisch consulent, hoewel naar eigen zeggen geen officieel 
supervisor. 
Kort samengevat houdt de verklaring in dat uw professionaliteit zich heeft 
ontwikkeld, mede door de feedbackgesprekken en counseling. Door middel van de 
gesprekken waarin u een spiegel is voorgehouden bent u een stuk intuïtiever en 
scherpzinniger geworden. Het bezinnen op het eigen handelen vraagt naast 
zelfanalyse ook om kwetsbaarheid, authenticiteit, integriteit en psychisch 
vermogen om daarmee aan de slag te kunnen gaan. Het voortdurend anticiperen 
en reageren op wisselende zorgsituaties heeft u tot een gebalanceerd, standvastig 
beroepsprofessional gemaakt, aldus de verklaring. 

Advies Centraal Tuchtcollege 
Op grond van artikel 50, derde lid, van de Wet BIG heb ik op 17 februari 2014 de 
voorzitter van het CTG verzocht een advies uit te brengen over uw verzoek. Ik heb 
verzocht te adviseren of er thans zodanige omstandigheden aanwezig zijn die 
rechtvaardigen dat u wederom in het register kunt worden ingeschreven. Op 26 
maart 2014 heeft het CTG mij het bedoelde advies uitgebracht. Het CTG acht 
hetgeen ten grondslag ligt aan uw verzoek tot herstel in de bevoegdheid van 
verpleegkundige, waaronder de verklaring van de heer 	vooralsnog 
onvoldoende om te kunnen spreken van bijzondere omstandigheden die wettigen 
tot herstel van de bevoegdheid, al dan niet onder voorwaarden. Daarbij wordt in 
aanmerking genomen dat u reeds in de tuchtprocedure heeft aangevoerd dat u 
spijt heeft van het gebeuren en graag uw leven wil verbeteren. Dit is door de 
tuchtrechter meegewogen, maar gelet op de aard van de aan u verweten 
gedragingen te licht bevonden. Zowel de nieuw gevolgde opleiding als de nog te 
volgen opleidingen, die berusten op de veronderstelling dat u weer als 
verpleegkundige zal kunnen werken en de -niet gebleken - inschrijving in het 
Kwaliteitsregister van V&VN zijn, gelet op het recente oordeel van de CTG, geen 
aanleiding om mee te wegen bij de beoordeling van het herstelverzoek. 
Daarnaast is het CTG van oordeel dat het behandeltraject met de heer 
onvoldoende waarborgen biedt dat u niet wederom zult vervallen in tuchtrechtelijk 
verwijtbaar gedrag. 

Directie Macro 
Economische 
Vraagstukken en 
Arbeidsmarkt MEVA 

Kenmerk 
328176-117506-MEVA 

Pagina 2 van 4 



Doc. 11 

Directie Macro 
Economische 
Vraagstukken en 
Arbeidsmarkt MEVA 

Beoordeling van van het verzoek 
Ik vat uw verzoek op als een verzoek tot herstel van de bevoegdheid op grond 
van artikel 50, tweede lid, van de Wet BIG. Herstel van bevoegdheden kan plaats 
vinden indien dat door bijzondere omstandigheden gewettigd is. De bepaling doelt 
op na de uitspraak ingetreden omstandigheden, waarbij bijvoorbeeld te denken 
valt aan het geval dat de betrokkene inmiddels op een overtuigende wijze blijk 
heeft gegeven van een gedragspatroon dat het voorvallen van nieuwe 
ontsporingen onwaarschijnlijk maakt. Het artikel is niet bedoeld om de 
gegrondheid van een tuchtklacht opnieuw te beoordelen, nadat daarover door een 
tuchtcollege een onherroepelijke uitspraak is gedaan. 

In uw verzoek voert u aan dat de doorhaling miskent dat u de afgelopen 3,5 jaar 
professionele en persoonlijke vorderingen heeft gemaakt, waardoor herhaling van 
onprofessioneel handelen van uw kant onwaarschijnlijk is. Voorts geeft u aan dat u 
spijt heeft van hetgeen is voorgevallen en dat u de wil heeft om uw leven te 
beteren. Hierover merk ik op dat dit niet als bijzondere omstandigheden kan 
worden aangemerkt dat tot herstel aanleiding kan geven. Dit betreft 
omstandigheden die niet eerst zijn ingetreden na de uitspraak van het CTG. Het 
CTG heeft deze reeds meegewogen in zijn uitspraak en kan reeds daarom niet 
leiden tot inwilliging van uw verzoek. 

Uw professionele en persoonlijke vorderingen in de afgelopen periode, in de vorm 
van het volgen van een HBO-verpleegkundige opleiding en in een behandeltraject 
met de heert,:;i9g, geven voorts niet op overtuigende wijze blijk dat nieuwe 
ontsporingen onwaarschijnlijk zijn. Een gevolgde dan wel afgeronde HBO-
verpleegkundige opleiding is niet voldoende, gezien de gewraakte gedraging, om 
als bijzondere omstandigheid aangemerkt te worden dat herstel rechtvaardigt. 
Verder staat niet vast dat u een behandeltraject doorloopt dat voldoende 
waarborgen biedt dat u niet opnieuw in tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag vervalt. 

U heeft verder geen argumenten aangevoerd die kunnen rechtvaardigen dat er 
sprake is van een bijzondere omstandigheid die tot herstel in de bevoegdheid 
aanleiding geeft. 

Overigens merk ik nog op dat een registratie in het Kwaliteitsregister niet mogelijk 
is indien u in het publieke BIG-register bent doorgehaald. Het CTG geeft in het 
advies van 26 maart 2014 ook aan dat na raadpleging van het register van een 
inschrijving niet is gebleken en dat de inschrijving mogelijk is doorgehaald als 
gevolg van de doorhaling in het BIG-register. 

De beslissing 
Gelet op het voorgaande beslis ik, mede namens de Minister van Veiligheid en 
Justitie, tot afwijzing van uw verzoek om herstel in de bevoegdheid als 
verpleegkundige. 

AWB- procedure 
Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nliministeriesivws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt 
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien 
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol 
bezwaar kan inschatten. 

Kenmerk 
328176.117506-MEVA 
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U kunt ook bellen met de contactpersoon. Haar naam en telefoonnummer staan 
rechts op de eerste pagina van deze brief. Misschien kan zij uw bezwaar 
wegnemen. 

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de 
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw 
bezwaar niet behandeld worden. Noem in het bezwaarschrift uw naam en adres, 
en de datum en het kenmerk van deze brief (dit kenmerk vindt u in de 
rechterkantlijn). Geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. Vergeet 
niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u 
zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het 
bezwaarschrift? 

Het bezwaarschrift stuurt u naar: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84 of mailen naar: 
WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. 

Directie Macro 
Economische 
Vraagstukken en 
Arbeidsmarkt MEVA 

Kenmerk 
328176-117506-MEVA 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Macro-Economische Vraagstukken 
en Arbeidsmarkt, 
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Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 

Plaatsvervangend voorzitter: mr.W.D.H. Asser 

Advies aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de 
Minister van Veiligheid en Justitie met betrekking tot het verzoek van M. 

op grond van art. 50 Wet BIG 

Inleiding 
I. 
Verzoekster is op 30 juni 2008 onder nummer 

ingeschreven in het BIG-register. 

Het Regionaal Tuchtcollege te Den Haag heeft bij beslissing van 29 januari 2013, 

onder nummer 2012-074, verzoekster•,,:agiN:$0:4!' de maatregel opgelegd van 

doorhaling van de inschrijving in het BIG-register als verpleegkundige. 

Het door verzoekster daartegen ingestelde hoger beroep is door het Centraal 

Tuchtcollege bij beslissing van 3 december 2013, onder nummer C2013.114, 

verworpen. 

De doorhaling van de inschrijving in het register heeft daarop per 3 december 2013 

plaatsgevonden. 

II. 

Verzoekster heeft bij brief, ingekomen op 13 januari 2014 bij de Minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), op de voet van art. 50 Wet BIG verzocht 

dat zal worden bepaald dat zij wederom in het register zal kunnen worden 

ingeschreven. 
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Bij brief van 17 februari 2014 heeft de Minister van VWS de voorzitter van het 

Centraal Tuchtcolege op de voet van art. 50 lid 3 Wet BIG verzocht met betrekking 

tot het verzoek te adviseren of er thans zodanige omstandigheden aanwezig zijn die 

rechtvaardigen dat verzoekster wederom in het register zal kunnen worden 

ingeschreven. 

De tuchtprocedure 

III. 

De feiten waarop de beslissingen van het Regionaal Tuchtcollege en het Centraal 

Tuchtcollege berusten zijn door het Regionaal Tuchtcollege als volgt vastgesteld: 

'2.1 	De verpleegkundige [verzoekster; CTG] was als psychiatrisch 

verpleegkundige in de periode vanaf 1 april 2007 tot 1 oktober 2010 werkzaam bij 

een kliniek van 	;x:•.;k1: Na opheffing 10.2.g. hierna(    

van deze locatie was zij tijdelijk werkzaam 

2.2 	Bij Brijder heeft zij een behandelrelatie gehad met een patiënt, hierna H., die 

na eerder verblijf (en opname) in 2007 en/of 2008 laatstelijk van 29 december 

2009 tot 11 januari 2010 op de klinische afdeling van 	in 	 10.2.g. 

opgenomen was geweest. Tevens had hij regelmatig telefonisch contact met de 

afdeling voor een gesprekje "social talk". In genoemde perioden was de 

verpleegkundige werkzaam voor de klinische afdeling van bedoelde kliniek. In 

februari 2010 kwam in een contact tussen H. en de verpleegkundige de vraag aan de 

orde of zij interesse had om met hem naar Suriname te gaan in verband met zijn 

voornemen om een hulpproject te starten. Aan dit verzoek heeft zij voldaan, waarna 

H. op 16 april 2010 voor haar aan visa en vliegtickets een bedrag van 1.600,--

heeft betaald. In juni 2010 zijn zij naar Suriname vertrokken waar H. na bemiddeling 

van de verpleegkundige tijdens het verblijf bij haar oom onderdak heeft genoten. 

2.3 	Omdat H. tijdens zijn verblijf een terugval in zijn alcoholverslaving kreeg, 

heeft H. op aandringen van de verpleegkundige het huis van de oom verlaten en is 

hij na korte tijd zonder de verpleegkundige met een nieuw gekocht vliegticket 

vervroegd naar Nederland teruggereisd. Toen de verpleegkundige volgens het 

oorspronkelijke reisschema ook weer in Nederland terug was gekomen, is zij op zoek 
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gegaan naar een haar meer passende werkomgeving. Per 1 augustus 2010 had zij 

een functie op de 	 'n 	gekregen. 	10.2.g. 

10.2.g. 	2.4 	had inmiddels kennis genomen van de gezamenlijke reis naar 

Suriname en heeft in oktober 2010 daarvan melding gedaan bij IGZ. H. had eerder 

ook klachten over de verpleegkundige geuit. De verpleegkundige had in verband met 

een gesprek over het arbeidsconflict met haar leidinggevende H. meegenomen voor 

een toelichting, maar zijn aanwezigheid werd niet geaccepteerd. In verband met het 

voorgaande is een ontslagprocedure gestart die heeft geresulteerd in een 

ontbinding van de arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2010'. 

Het Regionaal Tuchtcollege heeft geoordeeld dat deze feiten duidelijk maken dat 

verzoekster haar taak in haar relatie met H. ernstig heeft miskend. Het overweegt 

daartoe: 

'De gebleken feiten maken duidelijk dat zij niet alleen professioneel geen afstand tot 

H. heeft bewaard, een wezenskenmerk van haar taak als verpleegkundige, maar ook 

— door eigen actie dan wel daartoe uitgenodigd door H. — welbewust heeft toegelaten 

dat de contacten met H. in een privé relatie werden voortgezet en verder uitgebouwd. 

Aldus heeft een vermenging van professionele en niet-professionele rollen 

plaatsgevonden. Of H. daarin een actieve en mogelijk initiërende rol heeft gespeeld 

doet niet ter zake. De verpleegkundige had de afstand moeten bewaren en niet 

moeten toelaten dat H. zijn plannen (verder) om met haar iets te ondernemen zou 

ontwikkelen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het hier om een patiënt ging, 

die aangewezen was op ondersteuning en professionele hulp van de 

Verslavingszorg. De verpleegkundige wijst er wel op dat H. zich zelf zag als iemand 

die "zich prima kan redden" maar door zich te laten verleiden haar professionele 

taak ten opzichte van hem te laten varen heeft zij miskend dat hij patiënt was en 

bleef.' 

De opgelegde maatregel van doorhaling motiveert het Regionaal 

Tuchtcollege als volgt: 

'5.4 	Voor de oplegging van de maatregel wordt het volgende overwogen. Het 

College rekent het de verpleegkundige zwaar aan dat zij een persoonlijk contact met 

een patiënt heeft ontwikkeld en op geen enkel moment tot het inzicht is gekomen dat 

de uitvoering van de gemeenschappelijke plannen professioneel gezien volkomen 

ongeoorloofd was. Zij heeft zich door H. laten betalen om de reis naar Suriname te 
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bekostigen. Zij heeft H. vervolgens aan zijn lot overgelaten en hem alleen terug naar 

Nederland laten reizen. Zij heeft tijdens het hele "samenwerkingstraject" haar eigen 

rol en haar verantwoordelijkheden stelselmatig miskend. Inzicht in het foute van haar 

handelen heeft zij ook tijdens de behandeling ter zitting niet getoond. Kennelijk is zij 

zich op geen enkel moment ervan bewust geweest welke concrete verplichtingen en 

verantwoordelijkheden zij als verpleegkundige volgens de Nationale Beroepscode 

van Verpleegkundigen en Verzorgenden heeft. Kortheidshalve wordt verwezen naar 

bepaling 2.12. 

	

5.5 	Voor de maatregel moet verder zwaar meewegen dat de verpleegkundige 

de werkelijke reden van haar reis naar Suriname verborgen heeft willen houden en 

daartoe haar toevlucht heeft genomen tot leugens en bedrog. Zij had zorgverlof 

gevraagd, volgens haar mededeling om haar zieke vader te kunnen bijstaan. In strijd 

met de feiten had zij opgegeven dat hij bij een auto ongeluk betrokken was geweest, 

terwijl zij op 14 juni 2010 ook had gezegd dat hij was overleden. Van een en ander 

bleek (op dat moment) geen sprake te zijn. Tevens heeft zij aanvankelijk de 

werkelijkheid verdraaid en ten onrechte gesteld, dat zij H. in Suriname toevallig was 

tegengekomen, en heeft zij hem vervolgens ertoe bewogen om dit onware verhaal te 

bevestigen 

	

5.6 	Tezamen beschouwd rechtvaardigt het voorgaande oplegging van de 

zwaarste maatregel. De verpleegkundige heeft betoogd dat zij al genoeg gestraft is 

door het verlies van haar betrekking, maar daarin wordt zij niet gevolgd. Ook haar ter 

zitting herhaalde standpunt dat zij inmiddels heeft geleerd van deze gebeurtenissen 

kan niet leiden tot een ander oordeel.' 

IV. 

Het hoger beroep van verzoekster strekte er met name toe dat een minder zware 

maatregel dan die van doorhaling in het BIG-register zou worden opgelegd. Het 

Centraal Tuchtscollege heeft het beroep verworpen op de volgende gronden: 

	

'4.3 	Verweerster heeft met haar gedrag de beroepsnormen van haar eigen 

beroepsgroep (de artikelen 2.2 en 2.12 van de Nationale Beroepscode van 

Verpleegkundigen en Verzorgenden) en die van de eigen instelling (de gedragscode 

10.2.9 

	

	 op meerdere punten en in ernstige mate overtreden en heeft 

onvoldoende blijk gegeven de ernst daarvan in te zien, zodat herhaling bepaald niet 

valt uit te sluiten. Het Centraal Tuchtcollege is daarom met het Regionaal 
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Tuchtcollege van oordeel dat het gedrag van verweerster oplegging van de zwaarste 

maatregel rechtvaardigt en onderschrijft hetgeen het Regionaal Tuchtcollege 

dienaangaande heeft overwogen ten volle. De behandeling van de zaak in hoger 

beroep heeft het Centraal Tuchtcollege ook overigens geen aanleiding gegeven tot 

de vaststelling van andere feiten en tot andere beschouwingen en beslissingen dan 

die van het Regionaal Tuchtcollege in eerste aanleg, zodat het beroep moet worden 

verworpen'. 

De gronden van het verzoek tot rechtsherstel 
V. 

Samengevat voert verzoekster als grond voor haar verzoek het volgende aan. Sinds 

2010 heeft zij gewerkt aan verbetering van haar tekortkomingen die hebben geleid 

tot het haar tuchtrechtelijk verweten gedrag. Dat heeft zij gedaan door de studie 

HBO-Verpleegkundige en door gedurende de afgelopen drie jaar regelmatig —

minimaal een keer per maand — met een 'therapeut/theoloog met verpleegkundige 

achtergrond' die geestelijk verzorger is int 
	

(verzoekster doelt 	10.2.9. 

hiermee klaarblijkelijk op de heer ritypl 	wiens verklaring hieronder aan de orde 

komt) gesprekken te voeren over 'haar beroep, motivatie, dilemma's en professioneel 

handelen'. Verzoekster meent dat zij mede door deze gesprekken, moreel en 

professioneel sterker is. Zij is alert en bewaakt haar professionele grenzen. Zij is 

ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de Vereniging van Verpleegkundigen en 

Verzorgenden Nederland met het doel om haar professioneel handelen/functioneren 

continu te toetsen en te versterken. Zij wil zich scholen tot praktijkondersteuner 

huisartsen en daarna tot nurse practitioner om de zorgvrager nog beter te helpen en 

daarmee de beroepsbeoefening op een hoger peil te brengen. Zij zegt ervan 

doordrongen te zijn dat zij in dienst is van de zorgvrager, die zijn hoop, geloof en 

vertrouwen in haar heeft gevestigd en die zij nooit mag beschamen. Het gebeurde in 

2010 is een 'onuitwisbare blaam' op haar geweten en haar professionaliteit als 

verpleegkundige. In haar beroepsmatig handelen is het voor haar 'een stempel hoe 

het niet moet'. Zij heeft veel spijt en wil bewijzen dat zij nu wel degelijk de grens kan 

trekken tussen professioneel en niet-professioneel handelen. Als gevolg van de 

doorhaling is zij daartoe niet in staat. Verzoekster zegt te kunnen leven 'met elke 
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voorwaarde' waaronder haar rechtsherstel wordt verleend, waarmee zij kennelijk 

doelt op een besluit met voorwaarden als bedoeld in art. 50 lid 2 Wet BIG. 

Bij de mij ter beschikking gestelde stukken bevindt zich een op 24 januari 2014 

ingekomen brief van de 1 	 protestants geestelijk verzorger verbonden 

10.2.9. aan 	 te 	, aan de Minister van VVVS. Deze brief bevat een door 

de heer 	op verzoek van verzoekster door hem 'op grond van zijn expertise en 

de gehouden consulten' naar eer en geweten opgestelde verklaring over zijn 

gesprekken met verzoekster gedurende de afgelopen jaren naar aanleiding van het 

gebeurde in 2010. Over de aard van die gesprekken stelt de heer 	dat hij, 

'hoewel geen officieel supervisor zijnde' verzoekster 'de nodige feedback' geeft 'op 

hoe ze haar professionaliteit in verschillende casussen die ze inbrengt, 

implementeert'. De verklaring houdt voorts over verzoekster het volgende in: 

'Het gebeurde in 2010, dat de aanleiding is geweest van de start van onze 

gesprekken, hebben wij diepgaand besproken. Professionaliteit, zo heb ik uit haar 

reacties op kunnen maken, is niet een houding die je als verpleegkundige in 

opleiding geleerd krijgt, maar veel meer ontwikkelt professionaliteit zich door 

beroepservaring en intervisie. Het adequaat kunnen omgaan met zorgsituaties heeft 

mevr. 	dan ook niet gepresenteerd gekregen op een blaadje, maar het is bij 

haar gegroeid, mede door de feedbackgesprekken en counseling. Hierdoor is zij niet 

alleen deskundig, getuige de HBO-V beroepsopleiding die zij heeft afgerond in 2012, 

maar zij is door de gesprekken waarin de bekende spiegel is voorgehouden ook een 

stuk intuïtiever en scherpzinniger geworden. Dit is althans de ontwikkeling die ik bij 

haar heb mogen ontdekken de afgelopen jaren. Het bezinnen op het eigen handelen 

is niet alleen op zich al een zelfanalytische aangelegenheid, maar vraagt ook om 

kwetsbaarheid, authenticiteit, integriteit en het psychisch vermogen hiermee aan de 

slag te kunnen gaan, Het voortdurend anticiperen en reageren op wisselende 

zorgsituaties, vaak in samenwerking met andere disciplines, die zo kenmerkend zijn 

voor de zorg, heeft mevr. 	tot een gebalanceerd, standvastig 

beroepsprofessional gemaakt'. 

De overwegingen van het advies van de voorzitter van het Centraal 

Tuchtcollege 
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Vl. 

Hetgeen verzoekster aan haar verzoek ten grondslag legt, waaronder de hiervoor 
geciteerde verklaring van de heer 	, komt mij vooralsnog onvoldoende voor om 

te kunnen spreken van bijzondere omstandigheden die wettigen dat rechtsherstel als 

verzocht wordt verleend. Daarvoor neem ik het volgende in aanmerking. 

Dat verzoekster spijt heeft van het gebeuren en graag haar leven wil beteren heeft zij 

reeds in de tuchtprocedure aangevoerd en is dus door tuchtrechter meegewogen 

maar gelet op de aard van de haar verweten gedragingen door de tuchtrechter te 

licht bevonden. Gelet op dit — voor wat betreft het Centraal Tuchtcollege zeer recente 

- oordeel bestaat mijns inziens geen grond om de in het verzoekschrift beschreven 

opleiding en scholing die verzoekster volgt of wil gaan volgen en die berusten op de 

veronderstelling dat verzoekster weer als verpleegkundige zal kunnen gaan werken, 

thans mee te laten wegen bij de beoordeling van het verzoek. Hetzelfde geldt voor 

de inschrijving in het Kwaliteitsregister van de Vereniging van Verpleegkundigen en 

Verzorgenden Nederland, welke inschrijving mij overigens bij raadpleging van dat 

register niet is gebleken en mogelijk doorgehaald is als gevolg van de doorhaling in 

het BIG-register (zie art. 8 lid 6, aanhef en onder c, in verbinding met art. 10 lid 1, 

aanhef en onder a, Reglement Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & 

Verzorgenden). 

Het valt voorts op dat verzoekster in de procedure voor het Centraal Tuchtcollege 

heeft aangevoerd (beroepschrift onder 3 en 14 en tijdens de zitting op 10 oktober 

2013) dat zij zich onder behandeling heeft gesteld van een 	en dat zij 	10.1.d. 
daarnaast een coach in de arm heeft genomen, terwijl zij in haar verzoekschrift van 

io.i.d.behandeling door een 	niet rept, maar alleen van de gesprekken met de 

hee 	die, naar mede blijkt uit diens verklaring, het karakter van coaching 

hebben. Aldus staat niet vast dat verzoekster een behandeltraject doorloopt dat 

voldoende waarborgen biedt dat verzoekster, indien zij na opnieuw ingeschreven te 

zijn weer het beroep van verpleegkundige zou gaan uitoefenen, niet wederom zou 

vervallen in tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. Daarom is er naar mijn oordeel 

evenmin voldoende basis voor een voorwaardelijk besluit tot rechtsherstel als door 

verzoekster verzocht. 
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Inlichtingen bij 

Datum 	0 5 MAART 2014 
Betreft 	Verzoek tot herstel bevoegdheid 

Geachte heer 

Naar aanleiding van uw mail van 9 en 20 januari jl. tot herstel onderscheidenlijk 
voorlopige BIG-registratie in het register, bericht ik u het volgende. 

Korte voorgeschiedenis 
Uw bevoegdheid als tandarts is u ontzegd bij uitspraak van het Regionaal 
Tuchtcollege van 8 juni 2006. Bij uitspraak in hoger beroep van het Centraal 
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (2006/191) is uw doorhaling in het BIG 
register gehandhaafd. 

Op 14 juni 2010 heeft u een eerste verzoek gedaan tot herstel in uw bevoegdheid. 

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) heeft mij op 7 januari 
2011 geadviseerd dat u het beroep van tandarts onder toezicht kunt uitoefenen 
ingeval aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
• U dient de vaardigheden en bekwaamheid te bezitten om, onder toezicht, als 
tandarts werkzaam te zijn. Het CTG stelt voor dat de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) hierover rapporteert. 
• Indien de IGZ van oordeel is dat u de benodigde bekwaamheid en 
vaardigheden bezit, ware het wenselijk dat er tussen IGZ en u bindende afspraken 
worden gemaakt over de condities met name omtrent de begeleiding waaronder 
een eventuele toekomstige praktijkvoering zal plaatsvinden. 
Voor een toetsing van uw vakbekwaamheid heeft de IGZ verwezen naar een 
universiteit. 

Bij brief van 29 maart 2011 heb ik u laten weten dat uw vaardigheden kunnen 
worden getoetst via de beroepsinhoudelijke toets voor tandartsen. Deze toetsen 
worden in opdracht van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden 
Volksgezondheid (CBGV) afgenomen door het Academisch Centrum 
Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Ik heb daarbij aangegeven dat ik aan de hand 
van de uitslag van de ACTA-toets nader zou bezien onder welke condities een 
eventuele toekomstige praktijkvoering zou kunnen plaatsvinden. 

Kenmerk 
334545-117927-MEVA 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 
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Op 7 februari 2012 heeft de CBGV mij meegedeeld dat uw resultaten van de 
beroepsinhoudelijke toets voor tandartsen onvoldoende waren. Uw niveau van 
vakbekwaamheid lag onder het minimumniveau dat vereist is voor inschrijving in 
het BIG-register voor pas afgestudeerden. 

Uw verzoek heb ik vervolgens op 17 februari 2012 afgewezen. 

Uw verzoek 
U verzoekt thans tot voorlopige BIG-registratie tot op het moment dat u een 
wetenschappelijk artikel heeft geschreven. 
U geeft aan dat u na het volgen van het programma voor buitenlandse artsen, dat 
wordt verzorgd door de ACTA, een adviesgesprek met het CBGV heeft gehad. Uit 
het adviesgesprek bleek dat u tekortschoot op het gebied van wetenschappelijke 
scholing, pijn en trauma, en diagnostiek. Derhalve was het mondelinge advies dat 
u de examens op deze 3 gebieden dient te voldoen en tegelijkertijd onder 
supervisie te werken. 
Ter onderbouwing van uw verzoek geeft u aan bij de heerg-'''.1kj onder 
supervisie gewerkt te hebben waar de diagnostiek op een hoog niveau lag, en het 
examen pijn en trauma gehaald te hebben. Voorts geeft u aan uw hiaat op het 
gebied van wetenschappelijke scholing te willen dichten door het schrijven van 
een wetenschappelijk artikel met de heer 

Beoordeling van het verzoek 

Ik vat uw verzoek op als een verzoek tot herstel van uw bevoegdheid op grond 
van artikel 50, tweede lid, van de Wet BIG. Herstel van bevoegdheden kan plaats 
vinden, indien dat door bijzondere omstandigheden gewettigd is. 

Op grond van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht dient een nieuw 
verzoek na een geheel of gedeeltelijke afwijzende beschikking, nieuw gebleken 
feiten of veranderde omstandigheden te vermelden. 
Uit uw verzoek tot herstel blijken geen nieuwe feiten of veranderde 
omstandigheden, althans deze zijn niet van zodanige aard dat zij tot een ander 
oordeel aanleiding kunnen geven. Hoewel het, gezien mijn beslissing van 
17 februari 2012 waarin ik uw verzoek tot herstel in uw bevoegdheid als tandarts 
heb afgewezen op grond van onvoldoende resultaat voor de ACTA toets, op uw 
weg had gelegen, heeft u bedoelde ACTA toets niet overgelegd. 

Beslissing 
Gelet op het voorgaande beslis ik, mede namens de Minister van Veiligheid en 
Justitie, tot afwijzing van uw verzoek tot het doen van een voordracht voor een 
koninklijk besluit tot herstel van het recht op inschrijving als tandarts en verwijs ik 
u naar mijn beslissing van 17 februari 2012. 

Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Belt u dan 
eerst met uw contactpersoon. Naam en telefoonnummer staan rechts op de eerste 
pagina van deze brief. Misschien kunnen wij uw bezwaar wegnemen. 

Wilt u naar aanleiding van dit gesprek alsnog een bezwaarschrift indienen, dan 
moet u dit binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat doen. Let 
op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. Noem in het 
bezwaarschrift uw naam en adres, en de datum en het kenmerk van deze brief 
(dit kenmerk vindt u in de rechterkantlijn). 

SG 
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 
Team BOA 
Kenmerk 

334545-117927-MEVA 
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Geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. Vergeet niet om uw 
bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

Het bezwaarschrift stuurt u naar: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

SG 
Dir. Macro-Eco, Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 
Team BOA 
Kenmerk 

334545-117927-MEVA 

Hoogachtend, 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Macro-Economische Vraagstukken 
en Arbeidsmarkt, 

Pagina 3 van 3 



> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

weigeringsgrond 10.2.e. 

Datum 
	

0 5 MAART 2014 
Betreft 
	

Herstelverzoek 

Geachte heer 

Doc. 14 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

SG 
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 
Team BOA 

Bezoekadres: 
Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.ni  

Inlichtingen bij 
Mr. 

T 070-340 
rninv‘vs.n1 

Kenmerk 
147368-109443-MEVA 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

Naar aanleiding van uw verzoek van 25 juli 2013 tot herstel van uw bevoegdheid 
tot arts, bericht ik u het volgende. 

Voorgeschiedenis 

Bij uitspraak van 11 mei 2010 heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg te Den Haag de doorhaling van uw inschrijving als arts gelast uit 
het register (hierna: het BIG-register), bedoeld in artikel 3 van de Wet op de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg (hierna: Wet BIG) en daarbij de 
schorsing met onmiddellijke ingang bevolen. 

Op 23 juni 2011 heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (hierna: 
CTG) het hoger beroep verworpen. 

Bij verzoek van 25 juli 2013, door mij ontvangen op 5 augustus 2013, heeft u mij 
verzocht tot herstel van uw bevoegdheid tot arts. U baseert uw verzoek op artikel 
50 van de Wet BIG. 
Bij brief van 8 augustus 2013 heb ik het CTG verzocht mij advies uit te brengen 
over uw verzoek om wederom in het BIG-register te worden opgenomen. 
De Voorzitter van het CTG heeft mij op 19 augustus 2013 advies uitgebracht. Het 
advies is als bijlage bijgevoegd. 

Op 6 september 2013 heb ik, naar aanleiding van het advies van het CTG, u in de 
gelegenheid gesteld uw verzoek tot herstel nader aan te vullen op de wijze zoals 
het CTG bepaald heeft. 

Via een e-mail van 4 december 2013 ontving ik uw aanvullende onderbouwing op 
dat verzoek. 

Bij brief van 20 december 2013 heb ik het CTG opnieuw verzocht mij advies uit te 
brengen over uw verzoek om wederom in het BIG-register te worden opgenomen. 
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De Voorzitter van het CTG heeft mij op 3 februari 2014 advies uitgebracht. Het 
advies is als bijlage bijgevoegd. 

Uw verzoek 

SG 
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 
Team BOA 

Kenmerk 
U verzoekt tot herstel van uw bevoegdheid tot arts. U legt aan uw verzoek ten 	147368-109443-MEVA 

grondslag dat -kort samengevat- u zich exclusief wilt toeleggen op uw 
oorspronkelijke specialisme verloskunde en gynaecologie, u voldoende tijd heeft 
gehad om tot het besef te komen dat u niet optimaal volgens de beroepsnormen 
heeft gehandeld en dat u een aantal zaken heeft geleerd. 

Advies Centraal Tuchtcollege 

In het advies van 3 februari 2014, waarvan het advies van 19 augustus 2013 on-
derdeel uitmaakt, acht het CTG uw stelling dat u door reflectie tot het inzicht bent 
gekomen dat u niet optimaal heeft gehandeld volgens de beroepsnormen en dat u 
van een aantal zaken heeft geleerd, volstrekt onvoldoende om tot herstel over te 
gaan. Het CTG stelt dat 'Verzoeker laat na te onderbouwen dat en hoe hij tot 
het inzicht is gekomen hoe het zover heeft kunnen komen dat hem dergelijke 
zware verwijten konden worden gemaakt. Verzoeker laat na te onderbouwen 
hoe het is gekomen dat het op vele fronten fout is gegaan en wat er in dit op-
zicht in zijn persoon is veranderd en op grond waarvan. Er is naar het oor-
deel van de voorzitter van het Centraal Tuchtcollege veel meer nodig dan 
reflectie om inzicht te krijgen hoe het is gekomen dat hij lange tijd structureel 
onder de maat heeft gepresteerd. Professionele hulp lijkt daarbij in ieder ge-
val een vereiste.' 

Beoordeling van het verzoek 

Herstel van bevoegdheden kan plaats vinden, indien dat door bijzondere 
omstandigheden gewettigd blijkt (artikel 50, eerste lid, Wet BIG). De bepaling 
doelt op na de uitspraak ingetreden omstandigheden, waarbij bijvoorbeeld te 
denken valt aan het geval dat de betrokkene inmiddels op een overtuigende wijze 
blijk heeft gegeven van een gedragspatroon dat het voorvallen van nieuwe 
ontsporingen onwaarschijnlijk maakt. 

Gelet op het advies van het CTG ben ik van oordeel dat niet is gebleken dat u 
enig, althans voldoende inzicht heeft in de in het verleden gemaakte fouten. Ook 
is niet op enige andere wijze overtuigend aangetoond dat sprake is van een 
zodanig gewijzigd gedragspatroon of andere na de uitspraak ingetreden 
omstandigheden dat herstel In de bevoegdheid als arts aan de orde kan zijn. 

De beslissing 

Gelet op het voorgaande beslis ik, mede namens de Minister van Veiligheid en 
Justitie tot afwijzing van uw verzoek om herstel in uw bevoegdheid als arts. 

Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Belt u dan 
eerst met uw contactpersoon. Naam en telefoonnummer staan rechts op de eerste 
pagina van deze brief. Misschien kunnen wij uw bezwaar wegnemen. 
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Wilt u naar aanleiding van dit gesprek alsnog een bezwaarschrift indienen, dan 	SG 

moet u dit binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat doen. Let Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 

op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. Noem in het 	Arbeidsmarkt 
 Team BOA 

bezwaarschrift uw naam en adres, en de datum en het kenmerk van deze brief 
(dit kenmerk vindt u in de rechterkantlijn). Geef aan waarom u het niet eens bent Kenmerk 
met de beslissing. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een 147368-109443-MEVA 

datum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te 
sturen met het bezwaarschrift. 

Het bezwaarschrift stuurt u naar: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 El Den Haag 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Hoogachtend, 

de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
namens deze 
de directeur Macro-Economische Vraagstukken 
en Arbeidsmarkt, 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres 

Datum 	2 6 FEB 2014 
Betreft 	Beslissing op bezwaar 

Geachte heer 

Bij brief van 2 oktober 2013 heeft mr 	 ; namens u, een 
bezwaarschrift ingediend tegen mijn besluit van 13 september 2013, kenmerk 
138287-107952-MEVA. Bij dat besluit heb ik het verzoek om een voordracht tot 
een kohinklijk besluit te doen om u opnieuw in het register van artsen in te 
schrijven, afgewezen. Bij brief van 18 november 2013 heeft mr. e-VgAki' 
namens u, tevens een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van gelijke 
strekking van mijn ambtsgenoot van Veiligheid en Justitie van 8 november 2013, 
kenmerk 450100. 

Met deze brief wordt, mede namens mijn ambtsgenoot van Veiligheid en Justitie, 
op voornoemde bezwaarschriften beslist. 

Verloop van de procedure 

Bij besluit van 12 april 2013, kenmerk CIBG-000550616-013, is uw inschrijving 
als arts in het BIG-register doorgehaald op basis van artikel 7, aanhef en onder e, 
van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (hierna: Wet BIG). 

Bij brief van 19 juli 2013 heeft u mij verzocht om op grond van artikel 50 van de 
Wet BIG een voordracht tot een koninklijk besluit te doen om u opnieuw in het 
register van artsen in te schrijven. Bij brief van 19 juli 2013 heeft u eenzelfde 
verzoek aan mijn ambtsgenoot van Veiligheid en Justitie gedaan. 

Bij besluit van 13 september 2013, kenmerk 138287-107952-MEVA, heb ik uw 
verzoek ex artikel 50 van de Wet BIG afgewezen. 

Bij brief van 2 oktober 2013 heeft u tegen dit besluit een bezwaarschrift ingediend. 
Bij brief van 25 oktober 2013 heeft u de gronden van het bezwaar aangevuld. Bij 
brief van 18 december 2013 heeft u mij in gebreke gesteld omdat ik niet tijdig op 
uw bezwaarschrift zou hebben beslist. 
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Bij brief van 25 oktober 2013 heeft u bij mijn ambtsgenoot van Veiligheid en Justitie 
bezwaar gemaakt tegen het niet tijdig nemen van een besluit op uw verzoek van 
19 juli 2013. Bij besluit van 8 november 2013, kenmerk 450100, heeft ook mijn 
ambtsgenoot van Veiligheid en Justitie uw verzoek ex artikel 50 van de Wet BIG 
afgewezen. 

Bij brief van 22 januari 2014 heeft u mijn ambtsgenoot van Veiligheid en Justitie 
in gebreke gesteld omdat hij niet tijdig op uw verzoek van 19 juli 2013 zou 

• hebben beslist. Bij brief van 30 januari 2014, kenmerk 479099, heeft mijn 
ambtsgenoot van Veiligheid en Justitie u medegedeeld dat hij niet in gebreke is 
omdat op 8 november 2013, kenmerk 450100, een besluit is genomen op uw 
verzoek van 19 juli 2013. 

In onderling overleg is de datum van de hoorzitting vastgesteld. Op 3 februari 
2014 vond de hoorzitting plaats bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport te Den Haag. Tijdens de hoorzitting om 10.00 uur met mw. mr.› 

,42:AM,m0.§kgi..1:tgd (Directie Wetgeving en Juridische Zaken), mr. 
(Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt), mw. mr. 

mr. 	 (CIBG) en mr. 	 ! (Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) bent u, tezamen met 
uw gemachtigden mr. 	 :en mr. 	 , in de gelegenheid 
gesteld een toelichting te geven op zowel uw bezwaren tegen mijn besluit van 
13 september 2013, kenmerk 138287-107952-MEVA, als tegen het besluit van 
mijn ambtsgenoot van Veiligheid en Justitie van 8 november 2013, kenmerk 
450100. 

Verslag van de hoorzitting 

U geeft aan dat bij de rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening is 
gevraagd. 

Bovendien deelt u mede dat u ook openstaat voor een herinschrijving in het BIG-
register onder voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 50, tweede lid, van de Wet 
BIG. 

Voorts stelt u dat uit Kamerstukken /I 1985/86, 19 522, nr. 3, p. 117, blijkt dat bij 
een inhoudelijke beoordeling ex artikel 50 van de Wet BIG, alle omstandigheden 
van het geval mogen meewegen. 

Tot slot geeft u aan dat uw gedragspatroon is veranderd. Het is derhalve 
onwaarschijnlijk dat u nogmaals in de fout gaat. U heeft over uw gedrag in 
Engeland bovendien altijd openheid betracht ten aanzien van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en uw werkgever. 

Beoordeling van het bezwaar 

Gronden van bezwaar 

In uw bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting heeft u aangegeven het niet eens te 
zijn met mijn besluit van 13 september 2013, kenmerk 138287-107952-MEVA, en 
het besluit van mijn ambtsgenoot van Veiligheid en Justitie van 8 november 2013, 
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kenmerk 450100. U heeft daartoe -kort samengevat- de volgende bezwaren 
aangevoerd. 

Met betrekking tot het besluit van mijn ambtsgenoot van Veiligheid en Justitie 
wijst u erop dat hierin ter motivering ten onrechte wordt verwezen naar mijn 
besluiten van 12 april 2013, kenmerk CIBG-000550616-013, en 30 
augustus 2013, kenmerk DWJZ-2013000404, aangezien die besluiten zien op de 
doorhaling van uw registratie in het BIG-register en niet op uw verzoek om 
herinschrijving in dat register. 

U meent dat mijn besluit van 13 september 2013, kenmerk 138287-107952-
MEVA, onjuist is, omdat op uw verzoek ex artikel 50 van de Wet BIG niet mede 
door de mijn ambtsgenoot van Veiligheid en Justitie is beslist. 

Verder vindt u dat onvoldoende is ingegaan op de materiële gronden die ten 
grondslag liggen aan uw verzoek ex artikel 50 van de Wet BIG. U wilt in Nederland 
als arts geregistreerd zijn en vindt dat bij de beoordeling van uw verzoek nieuwe 
feiten en omstandigheden die u betreffen moet meewegen. U verwijst hierbij ook 
naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 
25 januari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV0285. 

Een juiste toepassing van artikel 50 van de Wet BIG brengt volgens u verder met 
zich mee dat een verzoek op grond van voornoemd artikel ook kan worden gedaan 
in het géval een tuchtrechtelijke maatregel door een buitenlandse tuchtrechter is 
opgelegd. U verwijst daarbij naar een arrest van de Hoge Raad en stelt dat het 
met betrekking tot artikel 110 van de Wet BIG om een niet-limitatieve opsomming 
van gelijkgestelde maatregelen gaat.1  

Ten slotte vraagt u om een vergoeding van de kosten van bezwaar. 

Algemene overwegingen 

Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van 
zorgverleners in de gezondheidszorg. Diegene die aan de wettelijke opleidings- en 
deskundigheidseisen voldoet, mag een titel als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG 
voeren. Het BIG-register geeft daarmee duidelijkheid over de bevoegdheid van 
een zorgverlener en beschermt de patiënt daarmee tegen ondeskundig en 
onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. 

Overwegingen ten aanzien van de gronden van bezwaar 

Met betrekking tot het besluit van mijn ambtsgenoot van Veiligheid en Justitie van 
8 november 2013, kenmerk 450100, voert u terecht aan dat hierin ter motivering 
abusievelijk wordt verwezen naar mijn besluiten van 12 april 2013, kenmerk 
CIBG-000550616-013, en 30 augustus 2013, kenmerk DWJZ-2013000404. 
Bedoeld is te verwijzen naar mijn besluit van 13 september 2013, kenmerk 
138287-107952-MEVA. Het betreft hier een kennelijke verschrijving die met dit 
besluit op bezwaar wordt hersteld. 

U heeft mij en mijn ambtsgenoot van Veiligheid en Justitie verzocht om op grond 
van artikel 50 van de Wet BIG een voordracht tot een koninklijk besluit te doen 

1  HR 7 november 2008, N3 2009, 436. 
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om u opnieuw in het register van artsen, als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG, 
in te schrijven. 

Artikel 50 van de Wet BIG luidt, voor zover relevant, als volgt. 

1. In gevallen waarin een der in artikel 48, eerste lid, onder e en f, en derde 
lid, omschreven maatregelen is opgelegd, kan, zo bijzondere 
omstandigheden zulks wettigen, bij koninklijk besluit worden bepaald dat 
de betrokkene in de hem ontzegde bevoegdheid wordt hersteld, 
onderscheidenlijk dat hij, tenzij een buiten de opgelegde maatregel 
staande weigeringsgrond aanwezig blijkt, wederom in het register zal 
kunnen worden ingeschreven. 

2. In een besluit krachtens het eerste lid kunnen, al dan niet met een 
beperking tot een in dat besluit te bepalen proeftijd, voorwaarden worden 
gesteld, door de betrokkene, in het register ingeschreven staande, in acht 
te nemen. Indien blijkt dat de betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan 
niet-naleving van een gestelde voorwaarde, kan, onder intrekking van dat 
besluit, bij koninklijk besluit worden bepaald dat de opgelegde maatregel 
opnieuw van kracht wordt. In een besluit krachtens het eerste lid, dat aan 
betrokkene het recht verleent wederom in het register te worden 
ingeschreven, kan ook worden bepaald dat dit recht eerst zal ingaan zodra 
de betrokkene aan vooraf te vervullen bijzondere voorwaarden, in dat 
besluit omschreven, zal hebben voldaan. 

3. De voordracht tot een besluit krachtens het eerste of tweede lid, tweede 
volzin, wordt gedaan door Onze Ministers. Alvorens zodanige voordracht 
wordt gedaan, wint Onze Minister het advies in van het tuchtcollege dat de 
maatregel heeft opgelegd. 

Blijkens artikel 50, derde lid, j° artikel 2, tweede lid, van de Wet BIG, wordt een 
voordracht tot een koninklijk besluit om opnieuw in het register van artsen te 
worden ingeschreven, gedaan door mij en mijn ambtsgenoot van Veiligheid en 
Justitie. Deze beslissing op bezwaar wordt daarom uitdrukkelijk mede namens 
mijn ambtsgenoot van Veiligheid en Justitie genomen. 

Verder bepaalt artikel 50, derde lid, van de Wet BIG dat een voordracht tot een 
koninklijk besluit om opnieuw in het register van artsen te worden Ingeschreven, 
kan worden gedaan in gevallen waarin een der in artikel 48, eerste lid, onder e en 
f, en derde lid, van de Wet BIG, omschreven maatregelen is opgelegd. 

Voor zover relevant bepaalt artikel 48, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wet 
BIG dat het berechtende tuchtcollege ten aanzien van een aan de 
tuchtrechtspraak onderworpen persoon de tuchtrechtelijke maatregel van 
doorhaling van de inschrijving in het register kan opleggen. Onder berechtend 
tuchtcollege moet, gelet op artikel 47, derde lid, j° artikel 53 van de Wet BIG, een 
Nederlands tuchtrechtelijk college worden verstaan. 

Uw inschrijving in het BIG-register is echter niet doorgehaald als gevolg van een 
uitspraak van een Nederlands tuchtrechtelijk college, maar op basis van artikel 7, 
aanhef en onder e, van de Wet BIG. De doorhaling vloeit voort uit een maatregel, 
berustende op een in het buitenland gegeven tuchtrechtelijke beslissing op grond 
waarvan de ingeschrevene zijn rechten ter zake van de uitoefening van het 
betrokken beroep in het land waar de beslissing is gegeven tijdelijk of blijvend 
geheel heeft verloren. 
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Aan u is derhalve geen tuchtrechtelijke maatregel opgelegd als bedoeld in artikel 
48 van de Wet BIG, zodat artikel 50 van de Wet BIG toepassing mist. Reeds 
daarom komt u niet in aanmerking voor een voordracht tot een koninklijk besluit 
om u opnieuw in het register van artsen in te schrijven. Ik merk daarbij op dat 
wetsgeschiedenis noch jurisprudentie aanleiding geven tot het oordeel dat artikel 
50 van de Wet BIG mede ziet op een maatregel als bedoeld in artikel 7, aanhef en 
onder e, van de Wet BIG. 

Gelet op voorgaande kom ik dan ook niet toe aan een inhoudelijke beoordeling 
van uw verzoek. De door u aangehaalde kamerstukken en de uitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 januari 2006, 
ECLI:NL:RVS:2006:AV0285, zien juist op die inhoudelijke beoordeling en spelen in 
casu daarmee geen rol. 

Het bezwaar dat in het geval een tuchtrechtelijke maatregel door een buitenlandse 
tuchtrechter is opgelegd, eveneens een beroep op artikel 50 van de Wet BIG 
mogelijk is en de verwijzing hierbij naar het arrest van de Hoge Raad van 7 
november 2008, kan ik niet volgen. Deze uitspraak ziet immers op het 
gelijkstellen van rechtsgevolgen van tuchtrechtmaatregelen onder de -vervallen-
Medische Tuchtwet (hierna: MTW) met rechtsgevolgen van tuchtrechtmaatregelen 
onder de Wet BIG. In uw geval is evenwel geen sprake van een 
tuchtrechtmaatregel die is opgelegd onder het regime van de MTW, maar van een 
in het buitenland opgelegde tuchtrechtelijke maatregel. Daarmee is uw situatie 
niet vergelijkbaar met de situatie die heeft geleid tot voornoemd arrest van de 
Hoge Raad. 

Ik wil u tot slot mededelen dat ik zo spoedig mogelijk een besluit neem ten 
aanzien van uw Ingebrekestelling van 18 december 2013. 

Beslissing 

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen verklaar Ik, mede namens mijn 
ambtsgenoot van Veiligheid en Justitie, uw bezwaar ongegrond en deel ik u mede 
dat de bestreden besluiten van 13 september 2013, kenmerk 138287-107952-
MEVA, en 8 november 2013, kenmerk 450100, gehandhaafd blijven. 

Vergoeding kosten bezwaar 

U heeft verzocht om vergoeding van de kosten van bezwaar met een beroep op 
artikel 7:15, tweede lid, van de Awb. Daarover beslis ik, mede namens mijn 
ambtsgenoot van Veiligheid en Justitie, als volgt. 

Op grond van dit artikel worden de kosten die in verband met de behandeling van 
het bezwaar redelijkerwijs zijn gemaakt, vergoed voor zover het bestreden besluit 
wordt herroepen wegens een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. 

Gelet op bovenvermelde beslissing is er geen sprake van herroeping van 
de besluiten van 13 september 2013, kenmerk 138287-107952-MEVA, en 
8 november 2013, kenmerk 450100. Ik ga daarom niet over tot de gevraagde 
kostenvergoeding. 

Overigens wil ik u nog op het volgende wijzen. Op grond van artikel 5, eerste lid, 
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van de Wet BIG kunt u een aanvraag doen tot inschrijving in het BIG-register. Op 
een dergelijke aanvaag wordt door mij beslist. Daarbij wordt inschrijving in het 
BIG-register op grond van artikel 6, onder e, van de Wet BIG geweigerd indien ten 
aanzien van de aanvrager een maatregel, berustende op een in het buitenland 
gegeven rechterlijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing, van kracht 
is op grond waarvan de aanvrager zijn rechten ter zake van de uitoefening van het 
betrokken beroep In het land waar de beslissing is gegeven tijdelijk of blijvend 
geheel heeft verloren. 
Indien echter een verklaring van de bevoegde autoriteit wordt overgelegd waaruit 
blijkt dat er bij het buitenlandse berechtende college, dat de maatregel oplegde 
waardoor de rechten ter zake van de uitoefening van het betrokken beroep in het 
land waar de beslissing is gegeven tijdelijk of blijvend geheel zijn verloren, geen 
bezwaren meer bestaan ten aanzien van dat uitoefening van het betrokken 
beroep, dan is inschrijving in het BIG-register mogelijk. Dit laat onverlet dat in 
zo'n geval ook moet worden voldaan aan de andere eisen dle gelden ten aanzien 
van inschrijving in het BIG-register. 
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Hoogachtend, 
de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, namens deze, 
het hoofd van het team Rechtsbescherming en Europa 
van 	irectie Wetgeving en Juridische Zaken, 

U kunt tegen deze beschikking beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de 
rechtbank binnen het rechtsgebied waarin u uw woonplaats in Nederland heeft. 

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking u is 
toegezonden aan de rechtbank worden gestuurd. U kunt ook digitaal beroep 
instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is 
gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, en de gronden waarop het 
beroepschrift rust. 
Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffier 
van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de 
wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt. 
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06. 	 
Fitness to Practise I Guidance General 

Medical 
Council 

Regulating doctors 
Ensuring goed medical practice 

Guidarice for doctors on 
restoration following erasure 
by a Fits_ss to 	 tis } Panel  
Can I apply to be restored to the 
Register? 

1 	Any doctor referred to the Medical Practitioners 
Tribunal Service (MPTS) for a hearing and erased 
from the Register by a Fitness to Practise Panel 
(FTP Panel) can apply to be restored. 

2 	You cannot apply to have your name restored 
to the Register until after a period of five years 
has elapsed since the date your name was 
erased from the Register. if your name was 
erased before 16 November 2009 and if your 
application for restoration is successful, your 
name wilt be restored to the medical register 
with a licence to practise. if your name was 
erased on or after 16 November 2009, and if 
your application for restoration is successful, 
your name wilt be restored to the register either 
with or without a licence to practise, depending 
on your registration status at the time your 
name was erased. 

How do I apply? 

3 	Apply in writing using the restoration application 
form. You should also submit any documentary 
material you wish to have considered, such 
as testimonials and information that may 
demonstrate the steps you have taken since your 
name was erased to keep your medical skills and 
knowledge up to date. 

Should I seek advice before applying? 

4 	You may find it helpful to seek the advice of a 
medical defence organisation, a professional 
organisation, and/or a lawyer. 

Who wilt consider my application? 

5 	Your application will be referred to a MPTS FTP 
Panel to consider at a hearing. 

What happens next? 

6 	You wilt be given notice of the FTP Panel hearing 
at which your application wilt be considered. 
Not less than 28 days before the date of the 
hearing, the Registrar will serve on you a notice 
of that hearing. Please see Annex A for details of 
a notice of hearing. 

Should 1 attend the hearing? 

7 	This is a matter for you, although it may 
assist the FTP Panel in reaching a decision 
on your application if you are present. if you 
wish, a lawyer, an officer or member of your 
professional association, or (at the discretion of 
the Panel) a member of your family or another 
person, can represent you. 
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Can the GMC arrange legai 
representation for me at the hearing? 

8 	No. You wilt need to make your own 
arrangements for representation. 

What wilt happen at the hearing? 

9 	Please see Annex B which provides information 
about what happens at each stage of the 
hearing. it also contains information about what 
the FTP Panel can and cannot do as far as your 
application is concerned. 

What factors do the MPTS fitnessto 
practise panel take into account 
when considering the application for 
restoration? 

10 The FTP Panel is likely to consider a number of 
factors, including the following: 

The circumstances that led to erasure. 

b 	The reasons given by the previous Panel (or 
Committee) for the decision to direct 
erasure. 

Whether you have any insight into the 
matters that led to erasure. 

d 	What you have done since your name was 
erased from the Register. 

The steps you have taken to keep your 
medical knowledge and skilis up to date 
and the steps you have taken to 
rehabilitate yourself professionally and 
socially. 

11 	Before reaching a decision on your application 
the FTP Panel may adjourn and give such 
directions as it sees fit, including that you should 
undergo an assessment of your performance 
and/or health (see paragraph 7 of Annex B). 
You should note that it is the GMC's policy that  

no doctor should be restored to the Register 
unless they have satisfactorily completed an 
assessment of their competente. 

12 The FTP Panel wilt take into account the 
outcome of any assessments you undergo and 
all relevant evidente regarding your fitness to 
practise. 

13 k is important to bear in mind that there is no 
right to be restored to the Register. You will 
need to demonstrate why your name should be 
restored. 

14 The FTP Panel has no power to restore your 
name to the Register with conditions or to 
restrict or limit your registration in any way. The 
FTP Panel will therefore consider wheiher you 
are fit to resume unrestricted medical practice; if 
there is any doubt about this matter your name 
wilt not be restored to the Register. 

15 	Please note that if your application for 
restoration is successful, you may be restricted 
to working in an approved practice setting for a 
12 month period. This restriction is more likely 
to apply to you if you have had a period spent 
outside medical practice or a period spent 
working outside the UK for Jonger than two 
years. For further information please see our 
guidance on approved practice settings. 

Assessment — what does it cost and 
who pays? 

16 if the FTP Panel adjourns for a performance 
assessment, this will be undertaken by assessors 
chosen by the GMC. You wilt be required to meet 
the cost of the performance assessment, which 
is currently (6,000 plus VAT. This must be paid 
in full before it is arranged and can take place. 

17 	An assessment of your health wilt only normally 
be required if the GMC has information that 
raises a question about your health.You wilt not 
be charged for the cost of a health assessment. 
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18 	Once you have made the performance 
assessment payment, the G MC will write to you 
about the arrangements for the assessment(s) 
to take place. After you have completed the 
assessment(s) the assessors will produce a 
report, or reports, and submit them to 
the GMC. Copies wilt also be sent to you. 

If my application succeeds how quickly 
will I be restored to the Register? 

19 	1f the FTP Panel decides to grant your application 
your name will be restored to the Register as 
soon as possible, following the completion of 
certain administrative tasks such as an identity 
check and receipt of payment of the Annual 
Retention Fee. A member of our Registration 
Directorate wilt contact you shortly after the 
hearing about this. 

If my application was unsuccessful can 
I apply again? 

20 Yes, unless your right to apply again has been 
suspended (see below). However you cannot 
make a further application for restoration until 
12 months have elapsed from the date of your 
last application. 

21 	1f you make two unsuccessful applications, 
your right to make further applications may be 
suspended indefinitely by the FTP Panel that 
considers your application for restoration. 1f this 
happens, you can apply for the suspension to be 
reviewed after three years have elapsed from the 
date on which the FTP Panel made the decision 
to suspend indefinitely your right to make 
further applications. 1f a FTP Panel does not lift 
the suspension on your right to apply, you can 
apply again but only after three years from the 
date of the last FTP Pangs decision. 
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If my application is refused wilt I be 
reimbursed the money I paid for the 
performance assessment I underwent? 

22 No. That money was to meet the cost of the 
performance assessment. The assessment took 
place and you are not therefore entitled to any 
refund of that cost. 

If I apply for restoration but the 
application is refused wilt I have to 
undertake further assessment(s) if I 
apply again for my name to be restored 
to the Register? 

23 	Yes. If your application is refused and you then 
make a subsequent application, you wilt need to 
undertake further assessment(s). 
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Annex A 

What information does a Notice of Hearing 
provide? 

1 	notice of hearing wilt be sent to you at least 28 
days before your restoration hearing and will: 

a 	Specify the date, time and venue of the 
hearing. 

b 	Inform you of your right to attend and be 
represented. 

Inform you of the power of the FTP Panel 
to proceed in your absence. 

d 	Inform you of your right to adduce 
evidence and to call and cross examine 
witnesses. 

Request you to notify the Registrar, within 
14 days of the date of the notice, whether 
you wish to attend the hearing. 

Invite you, if you choose not to attend, to 
make written representation to be received 
by the Registrar no later than 14 days 
before the hearing. 

Where you have made a previous, 
unsuccessful, application, inform you of 
the FTP Panel's power to suspend 
indefinitely your right to make further 
applications for restoration. 

h 	Where you have made a previous, 
unsuccessful, application and have 
chosen not to attend the hearing, invite 
you to make written representations on the 
issue of indefinite suspension of your right 
to make further applications for 
restoration, such written submissions to be 
received by the Registrar no later than 14 
days before the hearing. 

2 	Along with the notice, you will also receive a 
copy of any statement report or other document 
which has not previously been sent to you or 
your representative which is relevant to the 
question of whether your name should be 
restored to the register. 

3 	1f any statement report or document is 
subsequently obtained by the GMC which is 
relevant to the FTP Panel's decision whether to 
direct that your name be restored to the register, 
you will be given a reasonable opportunity to 
respond before the FTP Panel makes its decision. 

Annex B 

The procedure for considering applications for 
restoration to the Register 

1 	The Fitness to Practise (FTP) Panel will first hear 
any preliminary legal argument. 

2 	1f you are present, the Chairman of the FTP Panel 
wilt invite you to confirm your name and GMC 
reference number. 1f you are not present, the 
Chairman will require the Presenting Officer 
(the representative of the General Medical 
Council(G MC) instructed by the Registrar to 
present the case on behalf of the GMC and who 
may be a barrister or solicitor) to confirm your 
name and GMC reference number. 

3 	The Presenting Officer win then address the FTP 
Panel as to the background to the case and the 
circumstances that led to the erasure of your 
name from the Register. He or she may direct 
the attention of the FTP Panel to any relevant 
evidence, including transcripts of previous 
hearings and may adduce evidence and all 
witnesses in relation to your fitness to practise. 

4 	You, or your representative, wilt then have 
an opportunity to address the FTP Panel and 
adduce evidence and call witnesses in relation 
to any relevant matter, including your suitability 
for restoration to the register. 
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5 	You cannot ask the FTP Panel to reconsider 
whether you were guilty of the facts proved 
against you that led to your erasure. You had a 
right of appeal immediately after the original 
hearing. if you did not appeal, or appealed 
unsuccessfully, that was the end of the matter. 

6 	The FTP Panel may receive further evidence 
and hear further submissions from the parties 
as to its decision whether to grant or refuse the 
application. 

7 	Before reaching a decision on the application, 
the FTP Panel may adjourn and give such 
directions as it sees fit, including that you should 
undergo an assessment of your performance 
and/or health. 

8 	if the FTP Panel adjourns, as set out in paragraph 
7 above, before reaching a decision as to 
whether your name should be restored to the 
register, it shall: 

consider any assessment reports together 
with any other relevant evidence and 
reports; and 

invite further representations and evidence 
from the parties. 

9 	The FTP Panel wilt consider the matter and 
will announce in public the decision to grant or 
refuse the application and shall give reasons for 
that decision. 

10 	if the FTP Panel announces that your name 
should not be restored to the Register and 
your application is the second or subsequent 
application you have made since your name 
was erased from the Register, the FTP Panel 
may then consider whether or not to make 
a direction to suspend indefinitely your right 
to make further applications for restoration. 
Before deciding whether or not to make such 
a direction the FTP Panel shall consider any 
representations made and evidence received 
and, where you are present, shall invite further 
representations and evidence from you 
specifically upon that issue. 

11 Having heard such evidence and representations, 
the FTP Panel wilt consider the matter and 
announce in public the decision and shall give 
reasons for that decision. 

12 	You may wish to note the powers of the 
Professional Standards Authority for Health 
and Social Care. The GMC is required to notify 
the Professional Standards Authority of certain 
decisions by a FTP Panel, including those to 
restore a doctor to the Register under Section 
41 of the Medical Act 1983, as amended. 
Under Section 29 of the NHS and Healthcare 
Professions Act 2002, the Professional Standards 
Authority may refer the case to the High Court 
of Justice in England and Wales if they consider 
a decision to restore a doctor's name should not 
have been made. The Professional Standards 
Authority will inform the doctor concerned 
if they are considering this course of action. 
Further information about the Professional 
Standards Authority is available on their 
website www.professionalstandards.org.uk. 

The GMC is a charity registered in England and Wales (1089278) 
and Scottand (SC037750) 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Naar aanleiding van uw verzoek van 19 juli 2013 op grond van artikel 50 van de 
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (hierna: Wet BIG), bericht 
ik u als volgt. 

Beslissing 

Ik wijs uw verzoek om een voordracht te doen tot een koninklijk besluit waarbij 
uw cliënt, de heer 	1  opnieuw in het register van artsen wordt 
ingeschreven, af op grond van het hierna volgende. Omdat deze aangelegenheid 
buiten het beleidsterrein van mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie valt, 
beslis ik op uw verzoek. 

Voorgeschiedenis 

Op 5 maart 2011 heeft het tuchtcollege in het Verenigd Koninkrijk, het Fitness to 
Practise Panel, de registratie van de heer 	als arts in het Verenigd Koninkrijk 
doorgehaald. Hierdoor heeft de heer 	de bevoegdheid om het beroep van arts 
uit te oefenen in het Verenigd Koninkrijk per die datum blijvend geheel verloren. 

Bij brief van 7 februari 2013 heeft het BIG-register aan de heer 	het 
voornemen gestuurd om zijn inschrijving in het register van artsen door te halen. 
Sinds 1 juli 2012 bepaalt artikel 7, onderdeel e, Wet BIG immers dat de 
inschrijving in het BIG-register van beroepsbeoefenaren, die in het buitenland een 
gehele bevoegdheidsbeperking opgelegd hebben gekregen, wordt doorgehaald. Bij 
brief van 21 februari 2013 heeft de heer1M zijn zienswijze ingediend, aangevuld 
bij brief van 27 februari 2013, over het voornemen om zijn inschrijving door te 
halen. Op 14 maart 2013 heeft de heer M mondeling zijn zienswijze gegeven. 
Bij beslissing van 12 april 2013, kenmerk CIBG-000550616-013, is de inschrijving 
van de heer 	doorgehaald. De publicatie daarvan heeft plaatsgevonden in de 
Staatscourant, op de website van het BIG-register (www.bigregister.nl) en in een 
regionaal dagblad. Ook zijn de Hoofdinspectie voor de Gezondheidszorg, de 
regionale Inspecties voor de Gezondheidszorg en bevoegde autoriteiten in andere 
lidstaten schriftelijk op de hoogte gesteld van de doorhaling. 

Bijlag e(n) 
1 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 
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Bij brief van 2 mei 2013 heeft de heer 	een bezwaarschrift ingediend tegen de 
voornoemde beslissing tot doorhaling. Op 30 juli 2013 is het bezwaarschrift 
behandeld op de hoorzitting van de VWS-commissie bezwaarschriften Awb . 

Uw verzoek 

U verzoekt mij en mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie om een voordracht 
te doen tot een koninklijk besluit waarbij de heer 	weer in het register van 
artsen wordt ingeschreven. 

U stelt dat ik mij in de bezwaarprocedure tegen de beschikking van 12 april 2013 
op het standpunt heb gesteld dat het verzoek om opnieuw te worden ingeschreven 
slechts kan worden gedaan ten aanzien van maatregelen als bedoeld in artikel 48 
Wet BIG. Volgens u is het standpunt onjuist dat een buitenlandse maatregel niet 
onder de maatregelen van artikel 48 Wet BIG valt. U verwijst hierbij naar een 
uitspraak van de Hoge Raad van 7 november 2008, LJN: BV0239. In deze 
uitspraak ging het om een maatregel die op grond van de Medische Tuchtwet was 
opgelegd. De Medische Tuchtwet is ingetrokken bij invoering van de Wet BIG op 
1 december 1997. U schrijft dat "een oude maatregel op grond van de Medisch 
Tuchtwet gelijk gesteld dient te worden met de nieuwe maatregel ex artikel 48 
Wet BIG, omdat een daarmee overeenstemmende maatregel dezelfde 
rechtsgevolgen heeft". Volgens u zou er "niet verschillend moeten worden gekeken 
naar een oude maatregel of naar een buitenlandse maatregel als bedoeld in artikel 
7 Wet BIG, nu de Memorie van Toelichting stelt dat deze maatregelen naar zijn 
(rechtsgevolgen) dezelfde zijn". 

De beoordeling van uw verzoek 

Doorhaling van de inschrijving van de heer 	in het register van artsen heeft 
plaatsgevonden op grond van artikel 7, onderdeel e, Wet BIG. Ingevolge dat 
artikel wordt een inschrijving in het BIG-register doorgehaald "indien zulks 
voortvloeit uit een maatregel, berustende op een in het buitenland gegeven 
rechterlijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing op grond waarvan de 
ingeschrevene zijn rechten ter zake van de uitoefening van het betrokken beroep 
in het land waar de beslissing is gegeven tijdelijk of blijvend geheel heeft 
verloren". De memorie van toelichting bij artikel 7, onderdeel e, Wet BIG 
(Kamerstukken II, 2009-2010, 32261, nr. 3, pag. 8 e.v.) geeft aan dat geen 
herbeoordeling plaatsvindt van het incident dat tot de beperking in de 
beroepsuitoefening heeft geleid. Voorop staat dat een beroepsbeoefenaar zich te 
houden heeft aan de in het land waar hij werkzaam is geldende regels inzake de 
beroepsuitoefening en ook onderworpen is aan de daar geldende tucht-, straf- en 
bestuursrechtelijke normen. Slechts indien betrokkene zich met succes kan 
beroepen op de hardheidsclausule van artikel 7a Wet BIG blijft artikel 7, onderdeel 
e, Wet BIG buiten toepassing. 

Een beroepsbeoefenaar wiens inschrijving in het BIG-register is doorgehaald dient 
bij een aanvraag om opnieuw te worden ingeschreven in het BIG-register bewijs 
te overleggen dat tegen hem in het land van herkomst geen 
bevoegdheidsbeperking meer van kracht is (artikel 2, eerste lid, onder c, 
Registratiebesluit BIG, artikel 7, eerste lid, onder c, Besluit buitenslands 
gediplomeerden volksgezondheid en artikel 2, tweede lid, onder f, Regeling 
erkenning EG-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg). 

Pagina 2 van 4 



Doc. 17 

Zoals hiervoor aangegeven vindt bij toepassing van artikel 7, onder e, Wet BIG in 
Nederland geen herbeoordeling plaats van het incident dat tot de 
bevoegdheidsbeperking heeft geleid en staat voorop dat een beroepsbeoefenaar 
zich heeft te houden aan de regels in het land waar hij zijn beroep uitoefent. 
Uit het voorgaande vloeit voort dat de heer 	in het Verenigd Koninkrijk een 
verzoek moet indienen om aldaar opnieuw in het register van artsen te worden 
ingeschreven. Pas indien de heer 	de bevoegdheid om het beroep van arts in 
het Verenigd Koninkrijk uit te oefenen heeft teruggekregen, kan hij in Nederland 
een aanvraag indienen om opnieuw in het register van artsen te worden 
ingeschreven. Ik verwijs u naar de bijgevoegde brochure van de General Medical 
Council 'Guidance for doctors on restoration following erasure by a fitness to 
practise panel'. 

U stelt zich op het standpunt dat de heer ?.,:%vjeen beroep kan doen op artikel 50 
Wet BIG onder verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad van 7 november 
2008, LJN: BV0239. 
De verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad kan ik niet volgen. In die 
uitspraak ging het om een verzoek tot herziening op grond van artikel 52 Wet BIG 
(niet om een verzoek tot wederinschrijving op grond van artikel 50 Wet BIG). De 
uitspraak betrof een tuchtmaatregel die was opgelegd onder de destijds geldende 
Medische Tuchtwet. Artikel 110, tweede lid, Wet BIG bepaalt dat een ontzegging 
van de bevoegdheid geneeskunst uit te oefenen die is opgelegd op grond van de 
Medische Tuchtwet naar zijn rechtsgevolgen wordt gelijk gesteld aan de 
doorhaling die het tuchtcollege op grond van artikel 48, eerste lid, onder f, Wet 
BIG kan opleggen. Het gevolg hiervan is volgens de Hoge Raad dat artikel 52 Wet 
BIG ook van toepassing is op de ontzegging van de bevoegdheid geneeskunst uit 
te oefenen. 
U stelt dat een oude maatregel (opgelegd op grond van de Medische Tuchtwet) 
gelijk is te stellen met een buitenlandse maatregel, zodat in onderhavig geval een 
beroep op artikel 50 Wet BIG gedaan kan worden. De memorie van toelichting 
vermeldt: "Zowel in het eerste als in het tweede lid van artikel 125 [het huidige 
artikel 110] staat te lezen dat de overeenkomstig de Medische Tuchtwet opgelegde 
maatregel "naar zijn rechtsgevolgen gelijkgesteld" wordt met de daarmee 
overeenkomende maatregel van het nieuwe stelsel." Met andere woorden: in 
artikel 110 Wet BIG zijn oude tuchtmaatregelen naar hun rechtsgevolg 
gelijkgesteld aan nieuwe tuchtmaatregelen omdat het tuchtrecht van de Wet BIG 
in de plaats is gekomen van de Medische Tuchtwet. Artikel 110 Wet BIG moet wat 
dat betreft ook gelezen worden in samenhang met artikel 109 Wet BIG: de oude 
tuchtmaatregelen behouden na intrekking van de Medische Tuchtwet hun 
rechtskracht (artikel 109) en zij worden naar hun rechtsgevolgen gelijkgesteld met 
de gelijkwaardige 'nieuwe' tuchtmaatregelen uit artikel 48 Wet BIG (artikel 110). 
Overigens is een oude maatregel niet gelijk te stellen met een buitenlandse 
maatregel, onder meer omdat een buitenlandse maatregel door een buitenlandse 
rechter wordt opgelegd op grond van buitenlandse wetgeving. 
U onderbouwt uw stelling dat een oude maatregel gelijk te stellen is met een 
buitenlandse maatregel met de bewering dat procureur-generaal Fokkens in punt 
14 van zijn conclusie onder verwijzing naar de memorie van toelichting bij artikel 
125 (het huidige artikel 110) Wet BIG stelt dat het om een niet-limitatieve 
opsomming van gelijkgestelde maatregelen gaat. Uw lezing is echter niet juist. 
Procureur-generaal Fokkens stelt dat het om een niet-limitatieve opsomming van 
rechtsgevolgen gaat. Uit niets blijkt dat de wetgever in de memorie van toelichting 
bij artikel 125 (het huidige artikel 110) Wet BIG en de Hoge Raad in haar 
uitspraak 7 november 2008 het oog heeft gehad op buitenlandse maatregelen. 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Dir. Macro-eco. vraagst. en 
arbeidsmarkt 
Beroepen, Opleidingen en 
Arbeidsmarkt 
Kenmerk 
138287-107952-MEVA 
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In het geval van een oude tuchtmaatregel is er voor betrokkene geen mogelijkheid 
om op grond van de Medische Tuchtwet een herzieningsverzoek in te dienen, 
omdat de Medische Tuchtwet op 1 december 1997 is ingetrokken. In het 
onderhavige geval kan de heer: 	in in het Verenigd Koninkrijk een verzoek 
indienen om in het Verenigd Koninkrijk opnieuw in het register van artsen te 
worden ingeschreven. Ik ben van mening dat het oordeel of een 
beroepsbeoefenaar herstelt wordt in de bevoegdheid om het beroep uit te 
oefenen, moet worden gegeven in het land waar de bevoegdheidsbeperkende 
maatregel is opgelegd die op grond van artikel 7, onder e, Wet BIG heeft geleid 
tot doorhaling van de inschrijving in Nederland. Dit sluit aan bij de voornoemde 
strekking van artikel 7, onder e, Wet BIG. 
De heer NI kan pas weer een aanvraag voor BIG-registratie indienen als hij een 
verklaring overlegt dat er in het Verenigd Koninkrijk geen bevoegdheidsbeperking 
meer van kracht is. 

Bezwaar 

Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Belt u dan 
eerst met uw contactpersoon. Naam en telefoonnummer staan rechts op de eerste 
pagina van deze brief. Misschien kunnen wij uw bezwaar wegnemen. 

Wilt u na dit gesprek alsnog een bezwaarschrift indienen, dan moet u dit binnen 
zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat doen. Let op: doe dit op 
tijd, anders wordt uw bezwaar niet behandeld. Noem in het bezwaarschrift uw 
naam en adres, en de datum en het kenmerk van deze brief (dit kenmerk vindt u 
in de rechterkantlijn). Geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. 
Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te 
voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met 
het bezwaarschrift. 

Het bezwaarschrift stuurt u naar: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Voor de late beslissing op uw verzoek bied ik u mijn excuses aan. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
namens deze 
de directeur Macro-Economische Vraagstukken 
en Arbeidsmarkt, 

drs. C.E. Mur 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Dir. Macro-eco. vraagst. en 
arbeidsmarkt 
Beroepen, Opleidingen en 
Arbeidsmarkt 
Kenmerk 
138287.107952-MEVA 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Wetgeving en Juridische 
Zaken 

Bezoekadres: 
Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.minvws.nl  

Inlichtingen bij 

Datum — 8 APR. 2013 
	 mw. mr. 

Betreft Beslissing op bezwaar 	 T 070 340 MEI 

Hieronder treft u aan mijn beslissing op het door u ingediende bezwaarschrift van 
24 november 2012. 

Over het bezwaarschrift heb ik advies gevraagd aan de VWS-commissie 
bezwaarschriften Awb. Een afschrift van het door de commissie uitgebrachte 
advies is als bijlage bij dit besluit bijgevoegd. 

Ik heb vastgesteld dat het advies van de VWS-commissie bezwaarschriften Awb 
op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en kan mij vinden in de overwegingen 
van de commissie. Ik neem derhalve de overwegingen en de conclusie van het 
advies over en besluit als volgt. 

Ons kenmerk 
DWJZ-2012001040 

Bijlagen 
1 

Uw brief 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

BESLISSING OP HET BEZWAARSCHRIFT 

Het bezwaarschrift van 24 november 2012 gericht tegen het besluit van 
22 oktober 2012 kenmerk MEVA/BOA-3137441, verklaar ik ongegrond. 

BEROEP 

Een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, kan tegen dit 
besluit binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit beroep instellen 
bij de sector bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan hij 
zijn woonplaats in Nederland heeft. 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtsoraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de 
precieze voorwaarden. 

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van 
de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, en de gronden waarop 
het beroepschrift rust. 

Pagina 1 van 2 



Doc. 18 

Van de indier1er van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffier 
van de recht ank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de 
wijze van be alen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt. 

De Ministerjan Volksgezondheid, 
Welzijn en port, 
namens de e, 
het hoofd an het team Rechtsbescherming en Europa 
van de dirpctie Wetgeving en Juridische Zaken, 

mw. mr/T.A. de Haan 

Wetgeving en Juridische 
Zaken 

Ons kenmerk 
DWJZ-2012001040 
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Aan de Minister van Volksgezondheid, 
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Ons kenmerk 	 Inlichtingen bij 
DWJZ-2012001040 	mw. mr. 
Onderwerp 
Advies Awb-bezwaar 

Doorkiesnummer 	Den Haag 
(070) 340 iM - 4 APR, 2013 
Bijlage(n) 
	

Uw brief 
div. 

U hebt advies gevraagd aan de VWS-commissie bezwaarschriften Awb (hierna te noemen: de 
commissie) over het bezwaarschrift dat de heer W:;* .̂,,,).111K9 te 
(Frankrijk) (hierna te noemen: bezwaarde) op 24 november 2012 heeft ingediend op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaar is gericht tegen uw besluit van 22 oktober 
2012, kenmerk MEVA/BOA-3137441. Bij dit besluit hebt u besloten het verzoek van 
bezwaarde tot herstel in zijn bevoegdheid als tandarts en herinschrijving in het BIG-register af 
te wijzen. 
Op 19 december 2012 hebt u (hierna te noemen: de minister) een verweerschrift ingediend. 

Samenstelling commissie 

Voor de behandeling van het bezwaar is de commissie als volgt samengesteld: mr. M. Nap 
(voorzitter), mw. mr. G.F. van der Linden-Burgers en mw. mr. E.P.J. Duurkoop. De commissie 
is bijgestaan door mw. mr. E.M. van den Elzen (secretaris). 

Verslag van de hoorzitting 

Tijdens de hoorzitting van de commissie op 11 februari 2013 om 13:30 uur hebben bezwaarde 
en de minister de gelegenheid gekregen hun standpunten mondeling toe te lichten. 
In aanvulling op het bezwaarschrift heeft bezwaarde nog het volgende opgemerkt. Bezwaarde 
licht toe waarom hij het niet eens is met de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle 
(hierna: RTC Zwolle) van 9 februari 2002, waarmee zijn inschrijving in het BIG-register wordt 
doorgehaald. Hij is van mening dat de in de uitspraak opgelegde maatregel disproportioneel is 
in verhouding tot het vergrijp en hij vermoedt dat het hanteren van deze maatregel is 
ingegeven door de wens van het RTC Zwolle om zijn aanwezigheid bij de behandeling van zijn 
tuchtzaak te garanderen. 
Bezwaarde heeft gebruik willen maken van de mogelijkheid die artikel 50 van de Wet op de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg biedt, een mogelijkheid die hem is gesuggereerd 
door medewerkers van het ministerie. Het verzoek om herstel in zijn bevoegdheid heeft 
allereerst te maken met eerherstel. Bezwaarde geeft aan dat hij pas recent met de 
betreffende uitspraak is geconfronteerd, omdat hij nimmer een afschrift van de uitspraak heeft 
ontvangen en zeven jaar na de behandeling ter zitting nog in de veronderstelling was dat de 
uitspraak nog niet was vastgesteld. Door ziekte was hij destijds niet in de gelegenheid 
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aanwezig te zijn bij de hoorzitting en heeft hij moeten volstaan met het indienen van een 
pleitnota waarin hij zijn standpunt toelichtte. Bezwaarde heeft echter wel zijn nieuwe adres bij 
de gemeente opgegeven toen hij zich uitschreef bij de Gemeentelijke Basisadministratie in 
Nederland. Hij vraagt zich dan ook af hoe het mogelijk is dat de uitspraak van het RTC Zwolle 
niet is doorgezonden naar zijn adres in Frankrijk en stelt zich op het standpunt dat hem niet 
kan worden tegengeworpen dat hij daardoor pas zeven jaar na dagtekening van de uitspraak 
kennis heeft genomen van de uitspraak. 

Tot slot verzoekt bezwaarde om herstel in zijn bevoegdheid nu hij over een BIG-registratie 
moet beschikken om in Groot-Brittanië te kunnen werken. 

Voor de minister zijn verschenen drs. .:.4:100,4figfiab en mw. mr. &.'1We,-.2r,.:.;%-g.a,2il Voor 
zover de minister niet onder verwijzing naar het verweerschrift verweer voert, pleit zij 
conform bij dit advies gevoegde pleitnota. In aanvulling hierop merkt de minister nog op dat 
het RTC Zwolle geen authorisatie heeft om informatie uit de Gemeentelijke Basisregistratie te 
verkrijgen. Het was aan bezwaarde om het RTC Zwolle op de hoogte te stellen van de 
wijziging van zijn adresgegevens. 

In antwoord op de vraag van de commissie geeft bezwaarde aan dat hij in de zeven jaar 
volgend op de hoorzitting bij het RTC Zwolle geen navraag heeft gedaan naar de stand van 
zaken omtrent de behandeling van zijn zaak, omdat hij in de veronderstelling was dat er 
sprake was van een normale doorlooptijd. 

De commissie constateert dat de bezwaargronden geen onderbouwing vormen van het 
verzoek om herstel in de bevoegdheid als tandarts op grond van artikel 50 van de Wet BIG en 
stelt bezwaarde in de gelegenheid om zijn bezwaar op dit punt aan te vullen. 

Bezwaarde geeft aan dat hij sinds de doorhaling van zijn BIG-registratie naar volle 
tevredenheid heeft gewerkt in praktijken in Duitsland en Frankrijk. Nu blijkt dat hij voor het 
verrichten van werkzaamheden in Groot-Brittanië in het bezit moet zijn van een BIG-
registratie, doet bezwaarde een beroep op herstel in zijn bevoegdheid op grond van artikel 50 
van de Wet BIG. 

Overwegingen van de commissie 

Algemeen 

Aan de orde is een advies over de heroverweging van het besluit van 22 oktober 2012. Deze 
heroverweging geschiedt binnen de wettelijke en beleidsmatige kaders die van toepassing zijn 
op het besluit waartegen bezwaar is gemaakt. 

Ingevolge artikel 50 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (hierna: 
Wet BIG) kan degene van wie de BIG-registratie eerder is doorgehaald onder bijzondere 
omstandigheden worden hersteld in zijn bevoegdheden. Hiervoor doen de Ministers van VWS 
en V8O een voordracht tot een koninklijk besluit. 
Voor herstel in de bevoegdheid kan blijkens de Memorie van Toelichting (TK 1985-1986, 19 
522, nr. 3, blz. 117-118) met name aanleiding zijn ingeval van een wijziging in de opvattingen 
van beroepsethiek waardoor een gedraging, die tot de opgelegde maatregel heeft geleid, niet 
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meer als een tekortkoming wordt beschouwd of indien betrokkene op overtuigende wijze blijk 
heeft gegeven van een gedragspatroon dat het voorvallen van nieuwe ontsporingen 
onwaarschijnlijk maakt. 

Alvorens over te gaan tot een zodanige voordracht wordt op grond van artikel 50, derde lid, 
van de Wet BIG advies ingewonnen bij het RTC Zwolle dat de maatregel heeft opgelegd. 

Gronden van bezwaar 

Voorts geschiedt de heroverweging van het besluit van 22 oktober 2012 op de gronden die 
door bezwaarde zijn aangevoerd. 

De commissie constateert allereerst dat het bezwaar onder de punten 1 tot en met 20 ziet op 
de tuchtprocedure die heeft geleid tot doorhaling van de BIG-registratie van bezwaarde. 
De commissie merkt evenwel op dat in de onderhavige bezwaarprocedure niet aan de orde is 
of de tuchtmaatregel terecht is opgelegd, maar een beoordeling van het besluit van de 
minister om geen gevolg te geven aan het verzoek van bezwaarde om bezwaarde voor te 
dragen voor herstel in zijn bevoegdheid op grond van artikel 50 van de Wet BIG. Voor zover 
de bezwaargronden betrekking hebben op de opgelegde maatregel, laat de commissie deze 
dan ook buiten beschouwing. 

De commissie constateert voorts dat de minister naar aanleiding van het verzoek van 
bezwaarde om weer in het BIG-register te worden opgenomen bij de brief van 22 juni 2012 
aan het RTC Zwolle heeft verzocht advies uit te brengen. Hierop heeft de voorzitter bij de brief 
van 25 juli 2012 aangegeven dat niet onaannemelijk moet worden geacht dat, wanneer 
bezwaarde destijds tijdig beroep had ingediend tegen de beslissing tot doorhaling en in appèl 
een bevredigende proceshouding zou hebben getoond, hij in aanmerking had kunnen komen 
voor een lichtere maatregel dan doorhaling van de inschrijving. Mede in dat licht acht de 
voorzitter van het RTC Zwolle het voorstelbaar dat bezwaarde wordt toegestaan om zich 
opnieuw te doen inschrijven in het register onder enkele voorwaarden. In het advies wordt de 
omstandigheid dat bezwaarde niet in beroep is gegaan door zijn verhuizing naar Frankrijk als 
een bijzondere omstandigheid op grond van artikel 50 van de Wet BIG beschouwd. 

De minister heeft dit advies niet gevolgd en het verzoek afgewezen op grond van het feit dat 
de verhuizing van bezwaarde niet als bijzondere omstandigheid in de zin van artikel 50 van de 
Wet BIG kan worden aangemerkt. In het besluit van 22 oktober 2012 wijst de minister op de 
eigen verantwoordelijkheid van bezwaarde om zich beschikbaar te houden voor een 
tuchtprocedure, waaronder tevens moeten worden begrepen het tijdig aan het RTC Zwolle 
doorgeven van een adreswijziging. Nu hij dit niet heeft gedaan, heeft hij het risico aanvaard 
dat de uitspraak hem niet zou bereiken en hij de mogelijkheid van beroep niet heeft benut. 

Bezwaarde voert hiertegen aan dat hem niet kan worden tegengeworpen dat hij niet tegen de 
uitspraak van het RTC Zwolle in beroep is gegaan. In lijn met het advies van de voorzitter van 
het RTC Zwolle stelt bezwaarde zich op het standpunt dat de omstandigheid dat het RTC 
Zwolle de uitspraak niet naar zijn adres in Frankrijk heeft gestuurd, een bijzondere 
omstandigheid op grond van artikel 50 van de Wet BIG is. 

De commissie overweegt hieromtrent als volgt. 
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Zoals hierboven is vastgesteld, doelt de term "bijzondere omstandigheden" in artikel 50 van 
de Wet BIG blijkens de Memorie van Toelichting op tussentijds ingetreden omstandigheden, 
waarbij met name te denken valt aan een wijziging in de opvattingen van beroepsethiek 
waardoor een gedraging, die tot de opgelegde maatregel heeft geleid, niet meer als een 
tekortkoming wordt beschouwd of de omstandigheid dat betrokkene op overtuigende wijze 
blijk heeft gegeven van een gedragspatroon dat het voorvallen van nieuwe ontsporingen 
onwaarschijnlijk maakt. 

De commissie stelt allereerst vast dat geen sprake is van een wijziging van beroepsethiek ten 
aanzien van de reden waarvoor de registratie van bezwaarde in het BIG-register is 
doorgehaald. In zoverre is er geen sprake van bijzondere, tussentijds ingetreden 
omstandigheden. 

De commissie stelt vast dat bezwaarde zich in zowel zijn verzoekschrift als zijn bezwaarschrift 
richt op de omstandigheden rondom de tuchtrechtzaak die ten grondslag ligt aan de eerdere 
doorhaling van zijn inschrijving in het BIG-register, maar dat hij evenwel geen onderbouwing 
heeft aangevoerd van omstandigheden die duiden op een gewijzigd gedragspatroon. Ter 
zitting heeft bezwaarde weliswaar aangegeven in de jaren na de tuchtrechtuitspraak naar volle 
tevredenheid in verschillende praktijken in Duitsland en Frankrijk te hebben gewerkt, maar 
bezwaarde kan hieromtrent geen stukken overleggen die deze stelling onderbouwen. 
Bezwaarde heeft daarmee naar het oordeel van de commissie niet aangetoond dat er sprake is 
van een bijzondere omstandigheid in die zin dat hij op overtuigende wijze blijk heeft gegeven 
van een gewijzigd gedragspatroon dat het doen van een voordracht voor een koninklijk besluit 
op de voet van artikel 50 van de Wet BIG rechtvaardigt. 

Het advies van het RTC Zwolle ziet in de omstandigheid dat bezwaarde door zijn verhuizing 
niet tijdig in beroep is gekomen tegen de uitspraak van 9 februari 2002, een bijzondere 
omstandigheid in de zin van artikel 50 van de Wet BIG. 
De commissie overweegt te dien aanzien dat de omstandigheid dat de uitspraak van het RTC 
Zwolle bezwaarde niet heeft bereikt niet afdoet aan de formele rechtskracht van de 
bekendmaking van de uitspraak. Zoals de minister in het verweerschrift terecht stelt, was 
bezwaarde op de hoogte van de tegen hem ingediende tuchtklacht en de daaruit 
voortvloeiende behandeling ter zitting. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van bezwaarde 
om het RTC Zwolle op de hoogte te stellen van een gewijzigd postadres bij verhuizing. Nu 
bezwaarde echter heeft nagelaten het RTC Zwolle op de hoogte te stellen van zijn verhuizing 
komen de gevolgen daarvan voor zijn tuchtprocedure voor zijn rekening en risico. Deze 
omstandigheid kan derhalve niet aangemerkt worden als een bijzondere tussentijds 
ingetreden omstandigheid die een voordracht voor een koninklijk besluit op grond van artikel 
50 van de Wet BIG rechtvaardigt. 

Naar het oordeel van de commissie dient, mede gelet op wat daaromtrent in de Memorie van 
Toelichting is aangevoerd en de door het tweede lid van artikel 50 van de Wet BIG genoemde 
mogelijkheid tot het stellen van voorwaarden, onder "bijzondere omstandigheden" in de zin 
van artikel 50, eerste lid, van de Wet BIG te worden verstaan een omstandigheid die 
betrekking heeft op de kwaliteit van de, in het geval van bezwaarde tandheelkundige, zorg. 
Het is de commissie op basis van de stukken en ook anderszins niet aannemelijk geworden 
dat van zodanige bijzondere omstandigheid sprake is dat bezwaarde in aanmerking komt voor 
herstel in zijn bevoegdheid als tandarts op de voet van artikel 50 van de Wet BIG. Naar het 
oordeel van de commissie heeft de minister dan ook op juiste gronden geconcludeerd tot het 
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afwijzen van de aanvraag van bezwaarde tot het doen van een voordracht voor een koninklijk 
besluit als in dat artikel bedoeld. 

Advies 

Op grond van het vorenstaande adviseert de commissie het bezwaar ongegrond te verklaren. 

Gezien en voor akkoord, 	 Voor eensluidend afschrift, 
de Voorzitter, 

w.g. 

mr. M. Nap 	 mw. mr. E.M. van den Elzen 
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Pleitnota 
Hoorzitting VWS commissie bezwaarschriften 
Ministerie van VWS tegen de heer 
11 februari 2013 te 13.30 uur 

Voorzitter, 

De heer 	maakt bezwaar tegen het besluit van 22 oktober 2012 
waarin zijn verzoek om het doen van een voordracht voor een koninklijk 
besluit tot herstel in zijn bevoegdheid als tandarts is afgewezen. Ik stel 
mij op het standpunt dat het bezwaar ongegrond is en zal dit als volgt 
toelichten. 

Doorhaling inschrijving 
Het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle heeft, naar aanleiding van een 
klacht, op 9 februari 2002 de doorhaling van de inschrijving als tandarts 
van bezwaarde gelast uit het BIG-register. Bezwaarde heeft tegen deze 
uitspraak nimmer hoger beroep ingediend. De uitspraak is dus 
onherroepelijk geworden. 

Verzoek voordracht koninklijk besluit herstel bevoegdheden 
Op 10 februari 2012 verzoekt bezwaarde op grond van artikel 50, eerste 
lid, Wet BIG om hem wederom in het BIG-register op te nemen. Ik heb dit 
verzoek aangemerkt als een verzoek om op grond van artikel 50 van de 
Wet BIG een voordracht tot een koninklijk besluit tot herstel in een 
ontzegde bevoegdheid te doen. Herstel van bevoegdheden op grond van 
artikel 50 Wet BIG kan plaatsvinden, indien er sprake is van bijzondere 
omstandigheden. Het gaat daarbij met name om een wijziging in de 
opvattingen van beroepsethiek waardoor een gedraging, die tot de 
opgelegde maatregel heeft geleid, niet meer als een tekortkoming wordt 
beschouwd. Een voorbeeld is het uitvoeren van abortus. Daarnaast valt te 
denken aan het geval dat betrokkene inmiddels op een overtuigende wijze 
blijk heeft gegeven van een gedragspatroon dat het voorvallen van 
nieuwe ontsporingen onwaarschijnlijk maakt. 

Bijzondere omstandigheden 
De omstandigheden die bezwaarde aanvoert, kunnen naar mijn mening 
niet aangemerkt worden als bijzondere omstandigheden in de zin van 
artikel 50. Er is geen sprake van een wijziging in de opvatting van 
beroepethiek. Daarnaast geeft bezwaarde zelf aan dat de handelingen van 
destijds, die tot de doorhaling geleid hebben, correct waren. Bezwaarde 
heeft inhoudelijk kritiek op de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege 
en geeft hij aan dat er geen deskundigenonderzoek heeft plaatsvinden. 
Zijn bezwaar is erop gericht alsnog de juistheid van de beslissing van het 
Regionaal Tuchtcollege aan te vechten. Echter, het verzoek om herstel 
van de bevoegdheden, als bedoeld in artikel 50 Wet BIG, is niet bedoeld 
om de gegrondheid vaneen tuchtklacht opnieuw te beoordelen dan wel 
de tuchtprocedure ter zitting bij het Regionaal Tuchtcollege te beoordelen, 
nadat daarover door een tuchtcollege een onherroepelijke uitspraak is 
gedaan. De geëigende weg daarvoor was het instellen van hoger beroep. 
Dit heeft bezwaarde, zoals eerder aangegeven, nagelaten. 

De omstandigheid dat bezwaarde geen hoger beroep tegen de uitspraak 
van het Regionaal Tuchtcollege heeft kunnen instellen omdat hij naar het 
buitenland is verhuisd, acht ik, anders dan het advies van het Regionaal 
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Tuchtcollege, evenmin een bijzondere omstandigheid in de zin van artikel 
52 van de Wet BIG. Er is namelijk geen sprake van verandering van 
beroepsethiek of gedragspatroon. 

Tegen een onherroepelijk geworden tuchtrechtelijk uitspraak staat op 
grond van artikel 52 van de Wet BIG nog wel de mogelijkheid van 
herziening open. Dit verzoek heeft bezwaarde op 28 maart 2010 gedaan, 
maar is door het Centraal Tuchtcollege afgewezen. 

Conclusie 
Op grond van het vorenstaande stel ik mij dan ook op het standpunt dat 
het bezwaar ongegrond is. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
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> Retouradres Postbus 20350 2500 El Den Haag 

Datum 	2-1 MAART 2013 
Betreft 	herstel bevoegdheid 

Directoraat Generaal 
Langdurige Zorg 
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 
Beroepen, Opleidingen en 
Arbeidsmarkt 

Bezoekadres: 
Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.n1 

Inlichtingen bij 
Mr. 

T 070-340 
(4552@minvws.n1 

Kenmerk 
MEVA/BOA-3160593 

Bijlage(n) 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

Geachte heer 

Hierbij kan ik u meedelen dat bij Koninklijk Besluit van 11 februari 2013, 
nr. 13.000253, is besloten u in de uw opgelegde gedeeltelijke ontzegging van de 
bevoegdheid om het in het BIG-register staande beroep van verpleegkundige uit 
te oefenen, gesteld bij uitspraak van 3 november 2010 door het Regionaal 
Tuchtcollege te Eindhoven, te herstellen. 

Een afschrift van het Koninklijk Besluit zal worden gezonden aan het BIG register. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
namens deze 
de directeur Macro-Economische Vraagstukken 
en Arbeidsmarkt 

Pagina 1 van 1 



Doc. 20 
WIJ \....15EATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, 

KONINGIN DER NEDERLANDEN, 

PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, 

ENZ. ENZ. ENZ. 

Besluit van 11 febrtari 2013,     nr. 13 .000253 

tot herstel in de volledige bevoegdheid van de 
heer 	 verpleegkundige 

wei geringsgrond 
10.2.e. 

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 
7 februari 2013 , kenmerk MEVA/BOA-3143014; 

Gelet op artikel 50 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
(Wet BIG); 

Gezien het verzoek van de heer reamem, d.d. 23 februari 2012, tot herstel 
in zijn bevoegdheid van verpleegkundige; 

Gezien het advies van het Regionaal Tuchtcollege te Eindhoven d.d. 21 juni 2012, 
dossiernr. 1057 en d.d. 1 oktober 2012; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Herstelt de heem 	t 	wonende te 	in de hem, bij uitspraak 
van 3 november 2010, door het Regionaal Tuchtcollege te Eindhoven opgelegde 
gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid om het, in het BIG-register 
ingeschreven staande beroep van verpleegkundige uit te oefenen. 

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan door plaatsing in de 
Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan betrokkene. 

6- faileAkUi I ( 	vl,(C),á 2.0;3 

De Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 

De Minister van Veili•' eid n Justitie, 



Doc. 21 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 El Den Haag 
	 weigeringsgrond 10.2.e. 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Dir. Macro-eco. vraagst. en 
arbvw.bel. 
Beroepen en Opleidingen 

Bezoekadres; 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverbeid.n1 

Inlichtingen bij 
M r. 
Beleidsmedewerker 

Datum 
	1 7 FEB, 2012 
	

T 070-34 minvws.ni 
Betreft 	Verzoek om herstel in bevoegdheid 

Kenmerk 
MEVA/BO-3104437 

Bljlage(n) 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

Geachte heer 

In vervolg op het advies van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
van 7 januari 2011 heeft u in het najaar 2011 de beroepsinhoudelijke toets voor 
tandartsen afgelegd ter verifiëring of u over de vakbekwaamheid beschikt om 
weer hersteld te worden in uw bevoegdheid als tandarts. 

Bij brief van 7 februari 2012 (zie bijgaand) heeft de voorzitter van de Commissie 
Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) mij meegedeeld dat uw 
resultaten van de toets onvoldoende zijn. Dit betekent dat het niveau van vakbe-
kwaamheid onder het niveau ligt van het minimumniveau dat vereist is voor in-
schrijving in het BIG-register voor pas afgestudeerde tandartsen. 
Ik heb begrepen dat de commissie tandartsen van de CBGV de uitslag van de 
toets mondeling met u heeft doorgenomen. 

Een onvoldoende resultaat voor de ACTA toets betekent dat ik op grond van arti-
kel 50, derde lid, van de Wet BIG, niet over kan gaan tot een herstel in uw be-
voegdheid als tandarts. 

U kan als belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te 
dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie 
Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. 

Pagina 1 van 2 
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De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De 
termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is 
gedagtekend. 
Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat: 

• de naam en het adres van de indiener, 
• de dagtekening, 
• een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermel-

ding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging 
van een kopie van het besluit, 

• de gronden van het bezwaar. 

Directoraat Generaal 
Langdurige Zorg 
Dir. Macro-eco. vraagsi. en 
arbvw.bel. 
Beroepen en Opleidingen 

Kenmerk 
MEVA/BO-3104437 

Hoogachtend, 
de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de Directeur Macro-Economische Vraagstukken 
en Arbeidsvoorwaardenbeleid, 

Pagina 2 van 2 
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