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Inlichtingen bij 

Geachte

In uw brief van 9 december 2019, ontvangen op 12 december 2019, heeft u 
met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) 
verzocht om informatie over de invoering van de Nederlandse taaleis. 

Concreet heeft u informatie gevraagd over de invoering van de taaleis voor 
zorgverleners met een buitenlands diploma over het specifieke tijdvak van 
1 januari 2013 tot en met 31 december 2016. 

Per brief van 19 december 2019 is de ontvangst van uw verzoek aan u bevestigd. 

Aangezien het niet mogelijk was om binnen vier weken op uw verzoek te 
beslissen, is de beslistermijn per brief van 7 januari 2020 met vier weken 
verdaagd. 

Op 23 juli 2020 zijn de betrokken belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een 
zienswijze te geven over de openbaarmaking van de op hen betrekking hebbende 
informatie. 

Het is helaas niet gelukt om op tijd op uw Wob-verzoek te beslissen. Hiervoor bied 
ik u mijn excuses aan. 

Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie grotendeels openbaar te maken. Ik licht 
mijn besluit hieronder toe. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B. Op deze 
inventarislijst vindt u tevens de vindplaats van reeds openbare documenten en -
indien van toepassing - de grondslag in de Wob voor het niet openbaar maken 
van informatie. 

Voor zover in documenten mededelingen staan met betrekking tot andere zaken 
dan de overwegingen inzake de invoering van de Nederlandse taaleis heb ik deze 
onleesbaar gemaakt onder vermelding van: buiten reikwijdte verzoek. 
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Derdebelanghebbenden 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen de belangen van derden 
een rol. Deze derdebelanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te 
geven over de openbaarmaking. 

Een aantal derdebelanghebbenden heeft van deze mogelijkheid geen gebruik 
gemaakt. 

De meerderheid van de derdebelanghebbenden die wel van de mogelijkheid 
gebruik heeft gemaakt, stemt in met openbaring zonder verdere bedenkingen. 

Een aantal derdebelanghebbenden heeft bedenkingen geuit tegen de 
voorgenomen openbaarmaking van informatie. Zij voeren - kort samengevat -
aan dat bepaalde passages uit de openbaar te maken informatie persoonlijke 
beleidsopvattingen behelzen, die opgesteld zijn ten behoeve van intern beraad. 
Dergelijke opvattingen dienen op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob niet 
openbaar te worden gemaakt. Verder stellen de derdebelanghebbenden dat de 
openbaarmaking van bepaalde stukken een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 
van betrokkenen zou maken. Hiermee doen zij een beroep op de weigeringsgrond 
van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Een derde 
weigeringsgrond waar derdebelanghebbenden zich op beroepen, ziet op de 
waarborging van vertrouwelijk aan de overheid medegedeelde bedrijfs- en 
fabricagegegevens. De bescherming van dergelijke gegevens is neergelegd in 
artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob. Ten slotte stelt een 
derdebelanghebbende dat één van de stukken informatie bevat die buiten de 
reikwijdte van het verzoek valt. 

De zienswijzen van de derdebelanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen en deels gevolgd. Per weigeringsgrond licht ik dit hieronder nader 
toe onder het kopje Motivering. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Voor de relevante 
bepalingen verwijs ik u naar bijlage A. 

Motivering 
Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er 
wordt niet gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker. 

Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. 
In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de 
artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen 
openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. Bij de te verrichten 
belangenafweging zijn het algemene belang bij openbaarmaking van de 
gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen 
betrokken. 

Bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege indien het bedrijfs- en 
fabricagegegevens betreft die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. 
Onder bedrijfs- en fabricagegegevens worden verstaan: al die gegevens waaruit 
wetenswaardigheden kunnen worden afgeleid over de technische of financiële 
bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten of de kring van 
afnemers of leveranciers. Ook gegevens die uitsluitend de financiële 
bedrijfsvoering betreffen kunnen als bedrijfsgegevens worden aangemerkt. 
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In twee van de documenten staan dergelijke bedrijfs- of fabricagegegevens. Het 
betreft informatie over uitgebrachte offertes van twee verschillende partijen. Het 
betreft een offerte voor het verrichten van onderzoek naar instelling van de taaleis 
en een in verband met een gunning uitgebrachte offerte voor de kosten voor het 
afnemen van taaltoetsen. Uit deze documenten kan informatie worden afgeleid 
over de financiële bedrijfsvoering en prijsstelling van de derdebelanghebbenden. 
Ik maak deze informatie dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze 
informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 10.1.c. 

Eén derdebelanghebbende heeft aangevoerd dat een zakelijk telefoonnummer in 
de elektronische handtekening van een voormalig werknemer onleesbaar moet 
worden gemaakt op grond van artikel 10.1.c. Ik volg deze zienswijze niet, omdat 
een telefoonnummer geen bedrijfs- en fabricagegeven is. Wel zie ik aanleiding het 
nummer onleesbaar te maken op grond van art. 10.2.e. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, 
van de Wob) 
In diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die herleidbaar 
zijn tot een persoon, zoals onder meer persoonsnamen, functienamen, 
telefoonnummers, handtekeningen en e-mailadressen. Openbaarmaking van deze 
gegevens zou een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene 
maken. Ik weeg het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Deze informatie maak ik dus niet 
openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van 10.2.e. Namen van personen die vanwege hun 
functie in de openbaarheid treden maak ik wel openbaar. 

Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merk 
ik het volgende op. Indien het gaat om namen van medewerkers die niet wegens 
hun functie in de openbaarheid treden, weegt het belang van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende ambtenaar zwaarder dan het 
algemeen belang van openbaarheid. Deze persoonsgegevens maak ik dus niet 
openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van 10.2.e. Namen van medewerkers die wel vanwege 
hun functie in de openbaarheid treden maak ik wel openbaar. 

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede 
lid, onder g, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling 
of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden. 

In documenten 94, 96, 98, 100 en 101 staat informatie ten behoeve van de 
Commissie voor Werk, Inkomen, Zorg en Onderwijs (hierna: CWIZO) en de Raad 
voor Werk, Inkomen, Zorg en Onderwijs (hierna: RWIZO). Voor het functioneren 
van de CWIZO en RWIZO is geheimhouding van hetgeen ter vergadering wordt 
besproken essentieel om te verzekeren dat aanwezigen in alle vrijheid van 
gedachten kunnen wisselen. Dit belang zou door openbaarmaking onevenredig 
worden geschaad. Het belang van het voorkomen van dit nadeel weegt naar mijn 
mening zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Ik verwijs in dit kader 
naar de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 
25 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2883). Deze documenten maak ik daarom 
niet openbaar. 

Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 

Ons kenmerk 
2019.165 
1772214-213324-WJZ 

Pagina 3 van 7 



Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste 
lid, van de Wob) 
Documenten die zijn opgesteld voor intern beraad zijn onder andere: nota's van 
ambtenaren, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen 
ministeries onderling, concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen 
en conclusies van interne besprekingen. Ik maak persoonlijke beleidsopvattingen 
in die stukken niet openbaar. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden 
verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de 
daartoe aangevoerde argumenten. 

Onder de documenten bevindt zich interne e-mailcorrespondentie tussen 
ambtenaren van mijn ministerie, waarin zij in het kader van onderlinge 
afstemming onder meer voorstellen doen over de invulling van de Nederlandse 
taaleis en de communicatie met externe partijen doorspreken. Het gaat hier dus 
om persoonlijke beleidsopvattingen in een voor intern beraad bestemd document, 
die ik op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob niet openbaar maak. 

Ter toelichting merk ik op dat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van 
hen die van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -
voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling 
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 

Verder bevinden zich onder de documenten conceptteksten van documenten die al 
openbaar zijn, dan wel met dit besluit openbaar worden gemaakt. Voor zover de 
conceptteksten afwijken van de definitieve versies bevatten deze persoonlijke 
beleidsopvattingen en weiger ik daarom de openbaarmaking daarvan. Voor zover 
de conceptteksten overeenkomen met de definitieve teksten zijn ze reeds 
openbaar of worden ze met dit besluit openbaar gemaakt. 

Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te 
geven over persoonlijke beleidsopvattingen in het belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Gelet op de aard en de inhoud van de informatie, 
acht ik dat belang niet aanwezig. 

Daarbij merk ik op dat het niet in het belang van een goede en democratische 
bestuursvoering is als standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken 
in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van 
artikel 11, tweede lid, van de Wob informatie te verstrekken over deze 
persoonlijke beleidsopvattingen. 

Meerdere derdebelanghebbenden hebben zich op het standpunt gesteld dat 
diverse documenten persoonlijke beleidsopvattingen in het kader van het intern 
beraad behelzen. Geen van deze documenten is echter opgesteld ten behoeve van 
het interne beraad, aangezien aan het beraad externe partijen hebben 
deelgenomen die daar een eigen belang hebben vertegenwoordigd. Uit de 
rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat 
slechts een beroep op artikel 11.1 mogelijks is wanneer een externe partij 
uitsluitend heeft geadviseerd in het belang van het betrokken bestuursorgaan, 
waarbij geen ander belang speelt dan het delen van een opvatting vanuit de eigen 
ervaring en deskundigheid.' Gelet hierop bestaat er geen aanleiding om de 
bewuste passages op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob, onleesbaar te 
maken. Ik volg de derdebelanghebbenden op dit punt dan ook niet in hun 
zienswijzen. 
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mw. A.I. Norville MSc 

Wijze van openbaarmaking 
De derdebelanghebbenden krijgen twee weken de tijd om de rechtbank te 
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Daarvoor is vereist dat zij een 
bezwaarschrift indienen. Als de derden dit niet doen, worden de documenten u na 
afloop van deze termijn toegestuurd. Als de derden wel bezwaar maken en 
verzoeken om een voorlopige voorziening, wordt deze procedure afgewacht. 

Plaatsing op internet 
De stukken worden na de feitelijke verstrekking met een geanonimiseerde versie 
van dit besluit voor een ieder kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de plv. Secretaris-Generaal,
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Bezwaar 
Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. 
Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nliministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit en misschien bezwaar wilt maken. 
Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 
Wilt u bezwaar maken, 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. 
Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een 
ingescande handtekening. 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
Postbus 20350, 
2500 EJ Den Haag. 

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

Noem in het bezwaarschrift: 
• uw naam en adres 
• de datum 
• het kenmerk van deze brief (dit 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. 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd 
bent tot het indienen van het bezwaar. 

Informatie voor het treffen van een voorlopige voorziening (vovo) 
Conform het bepaalde in artikel 6, vijfde lid, van de Wob, worden de belanghebbenden in de 
gelegenheid gesteld om binnen twee weken na dagtekening van deze beschikking, aan te 
geven of men bedenkingen heeft tegen openbaarmaking van de door u gevraagde 
informatie. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het ministerie van VWS en 
door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, dit 
besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen twee weken na dagtekening van dit 
besluit een bezwaarschrift is ingediend en een voorlopige voorziening is aangevraagd, wordt 
de uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke 
openbaarmaking wordt overgegaan. 

Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 

Ons kenmerk 
2019.165 
1772214-213324-WJZ 

Pagina 6 van 7 



Bijlage A 

Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 

zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

(... 

Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of 
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot 
personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge-
nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen 
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden 
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is 
gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het 
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen 
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, 
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 
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Nr. Omschrijving Openbaarmaking Weigeringsgronden Opmerkingen

1 140218, Advies van CBGV over taaltoets.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

2 140919, Kamerbrief foute dokters 29 282 nr. 203.pdf Reeds openbaar Te vinden op:
https://www.tweedekamer.nl/ka
merstukken/brieven_regering/det
ail?id=2014Z16135&did=2014D3
2806 

3 141015, Emailwisseling tussen VWS en IGZ over advies
inzake taal.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e.

4 141118, Kamerbrief evaluatieonderzoek Panteia
toelatingsprocedure.pdf

Reeds openbaar Te vinden op:
https://www.tweedekamer.nl/ka
merstukken/brieven_regering/det
ail?id=2014Z21004&did=2014D4
2464

5 141124, Emails reactie op taalvaardigheid DE, BE, UK en
FR.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e.

6 141212, Beantwoording Kamervragen Bruin Slot over foute
artsen.pdf

Reeds openbaar Te vinden op:
https://www.tweedekamer.nl/ka
merstukken/kamervragen/detail?i
d=2014Z19423&did=2014D4654
5

7 141212, Beantwoording Kamervragen Leijten en Van Gerven
over foute tandartsen.pdf

Reeds openbaar Te vinden op:
https://www.tweedekamer.nl/ka
merstukken/kamervragen/detail?i
d=2014Z19224&did=2014D4654
2

8 150116, Rapportage AGO herziene EU-richtlijn
beroepskwalificaties.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e.

9 150209, Presentatie Herziening richtlijn beroepskwalificaties
CIBG.pdf

Gedeeltelijk Buiten reikwijdte verzoek
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10 150317, Concept wetsvoorstel Algemene wet erkenning EG-
beroepskwalificaties.pdf

Nee 11.1 Te vinden op:
https://www.google.nl/url?sa=t&
rct=j&q=&esrc=s&source=web&c
d=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK
Ewj7s_K9uYHsAhVRmqQKHf4mB
aAQFjAAegQIAhAB&url=https%3
A%2F%2Fwww.raadvanstate.nl%
2Fpublish%2Fpages%2F107178
%2Fw-05-15-
0241.pdf&usg=AOvVaw25w6k-
Y_0AbLW4bNZ0_dSx

11 150325, Verslag van de werkgroep op 25 maart 2015.pdf Gedeeltelijk 10.2.e.

12 150401, Brief van KNMT over standpunt taaltoets.pdf Gedeeltelijk 10.2.e.

13 150411, Nota aan Minister ter beslissing - toetsen op
taalkennis.pdf

Nee 11.1 Conceptversie van document 14

14 150501, Nota aan Minister ter beslissing - toetsen op
taalkennis met reactie Minister.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e.

15 150521, Offerte van Panteia vaststelling afdoende kennis
Nederlandse taal.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e., 10.1.c

16 150521, Reactie CIBG uitvoerbaarheid concept-
wetsvoorstel.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

17 150805, Correspondentie tussen VWS en Panteia over
rapport.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

18 150805, Uitvoeringstoets concept wetsvoorstel Algemene
Wet erkenning beroepskwalificaties.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

19 150911, Kamerstuk Voorstel van wetswijziging, 34 272,
2014-2015.pdf

Reeds openbaar Te vinden op:
https://www.tweedekamer.nl/ka
merstukken/detail?id=2015Z157
10&did=2015D51506



20 150914, Uitwerking voor MT MEVA Panteia rapport.pdf Geheel

21 150923, Nota aan Minister ter beslissing - Kennis van de
Nederlandse taal.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e, 11.1

22 150925, Nota aan Minister ter beslissing - implementatie
Europese wetgeving.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

23 150925, Nota aan Minister ter beslissing - implementatie
Europese wetgeving_bijlage.pdf

Nee 11.1 Conceptverise van:
https://www.tweedekamer.nl/ka
merstukken/detail?id=2015D370
93

24 151015 concept beleidsreactie op advies Panteia.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

25 151015 concept beleidsreactie op advies Panteia_bijlage1.pdf Nee 11.1 Conceptversie van document 38

26 151028 Reactie Minister 141616 beroepskwalificaties.pdf.pdf Nee 11.1 Conceptverise van:
https://www.tweedekamer.nl/ka
merstukken/detail?id=2015D370
93

27 151029 Kamerbrief taaleis.pdf Reeds openbaar Te vinden op:
https://www.tweedekamer.nl/ka
merstukken/brieven_regering/det
ail?id=2015Z20123&did=2015D4
0983

28 151029, Kamerbrief taaleis bijlage 1.pdf Reeds openbaar Te vinden op:
https://www.tweedekamer.nl/ka
merstukken?search_str=Beleidsr
eactie+op+advies+Panteia

29 151029, Kamerbrief taaleis bijlage 2.pdf Reeds openbaar Te vinden op:
https://www.tweedekamer.nl/ka
merstukken?search_str=Beleidsr
eactie+op+advies+Panteia

30 151110 uitwerking bewijs van taalvaardigheid.pdf Gedeeltelijk 10.2.e., 11.1.



31 151110 uitwerking bewijs van taalvaardigheid_bijlage1.pdf Nee 11.1 Conceptversie van document 50

32 151110 Vraag inzake implementatie bewijs van
taalvaardigheid.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

33 151117 uitwerking bewijs van taalvaardigheid.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

34 151117 uitwerking bewijs van taalvaardigheid_bijlage1.pdf Reeds openbaar Te vinden op:
https://www.tweedekamer.nl/ka
merstukken/brieven_regering/det
ail?id=2015Z20123&did=2015D4
0983

35 151117 uitwerking bewijs van taalvaardigheid_bijlage2.pdf Reeds openbaar Te vinden op:
https://www.tweedekamer.nl/ka
merstukken/brieven_regering/det
ail?id=2015Z20123&did=2015D4
0983

36 151118 uitwerking bewijs van taalvaardigheid.pdf Gedeeltelijk 10.2e.

37 151118, Nota aan Minister ter beslissing - Vraag 1e
Kamer.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

38 151119, Nota aan Minister ter beslissing - Controlen van
kennis van de Nederlandse taal.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

39 151125 Maandelijks overleg.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

40 151125 Overleg EPC 25 november 2015.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

41 151210 vragen taalvaardigheid.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

42 151216 Beleidsnota Bewijs van Taalvaardigheid.pdf Gedeeltelijk 10.2.e



43 151216 Beleidsnota Bewijs van Taalvaardigheid_bijlage1.pdf Reeds openbaar Te vinden op:
https://www.tweedekamer.nl/ka
merstukken/brieven_regering/det
ail?id=2015Z24713&did=2015D5
0026

44 151216 Brief aan Parlement TK 2015-10-11 10_18_14.pdf Reeds openbaar Te vinden op:
https://www.tweedekamer.nl/ka
merstukken/brieven_regering/det
ail?id=2015Z24713&did=2015D5
0026

45 151216, Kamerstuk 29 282, 2015-2016, bijlage.pdf Reeds openbaar Te vinden op:
https://www.tweedekamer.nl/ka
merstukken/brieven_regering/det
ail?id=2015Z24713&did=2015D5
0026

46 151230 FW_uitvoeringsbeleid bewijs van taalvaardigheid.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

47 151230 FW_uitvoeringsbeleid bewijs van
taalvaardigheid_bijlage1.pdf

Nee 11.1 Conceptversie van:
https://zoek.officielebekendmaki
ngen.nl/stb-2016-422.html

48 151230 FW_uitvoeringsbeleid bewijs van
taalvaardigheid_bijlage2.pdf

Nee Dubbeling van document 29

49 151230 FW_uitvoeringsbeleid bewijs van
taalvaardigheid_bijlage3.pdf

Reeds openbaar Te vinden op:
https://www.tweedekamer.nl/ka
merstukken/brieven_regering/det
ail?id=2015Z24713&did=2015D5
0026

50 151230 FW_uitvoeringsbeleid bewijs van
taalvaardigheid_bijlage4.pdf

Geheel

51 151230 FW_uitvoeringsbeleid bewijs van
taalvaardigheid_bijlage5.pdf

Nee Dubbeling van document 28

52 160118 agenda en stukken voor het overleg van as.
woensdag.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e



53 160118 agenda en stukken voor het overleg van as.
woensdag_bijlage1.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

54 160118 agenda en stukken voor het overleg van as.
woensdag_bijlage2.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e, 11.1

55 160118 agenda en stukken voor het overleg van as.
woensdag_bijlage3.pdf

Nee Buiten reikwijdte verzoek

56 160118 agenda en stukken voor het overleg van as.
woensdag_bijlage4.pdf

Nee Dubbeling van document 50

57 160122 verslag maandelijks overleg ea zaken.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

58 160122 verslag maandelijks overleg ea zaken_bijlage1.pdf Gedeeltelijk 10.2.e, 11.1

59 160122 verslag maandelijks overleg ea zaken_bijlage2.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

60 160122 verslag maandelijks overleg ea zaken_bijlage3.pdf Nee Buiten reikwijdte verzoek

61 160129 overleg mbt het bewijs van taalvaardigheid.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

62 160129 overleg mbt het bewijs van
taalvaardigheid_bijlage1.pdf

Nee Dubbeling van document 50

63 160204 nazorg.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

64 160209 TK brief statushouders Katwijk versie 9.pdf Nee Buiten reikwijdte verzoek

65 160209 TK brief statushouders Katwijk versie 9_bijlage1.pdf Nee Buiten reikwijdte verzoek

66 160211 0393 CMo uitvoerend internationaal Voorstel EBK in
advieswijzer.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e



67 160217 Correctie_(jira) stand van zaken aanpassen BRs.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

68 160223 vraag over tuchtrecht.pdf Gedeeltelijk 10.2.e, 11.1

69 160229 bewijs van taalvaardigheid.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

70 160311 Uitvoeringstoets Wijziging Registratiebesluit BIG
taaleis.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

71 160311 Uitvoeringstoets Wijziging Registratiebesluit BIG
taaleis_bijlage 1.pdf

Nee 11.1 Conceptversie van:
https://zoek.officielebekendmaki
ngen.nl/stb-2016-422.html

72 160311 Uitvoeringstoets Wijziging Registratiebesluit BIG
taaleis_bijlage 2.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

73 160311 Uitvoeringstoets Wijziging Registratiebesluit BIG
taaleis_bijlage 3.pdf

Geheel

74 160311 Uitvoeringstoets Wijziging Registratiebesluit BIG
taaleis_bijlage 4.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

75 160314 Uitvoeringstoets bewijs van
taalvaardigheid(2)_bijlage 1.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

76 160314 Uitvoeringstoets bewijs van
taalvaardigheid(2)_bijlage 1_sub1.pdf

Nee 11.1 Conceptversie van:
https://zoek.officielebekendmaki
ngen.nl/stb-2016-422.html

77 160314 Uitvoeringstoets bewijs van
taalvaardigheid(2)_bijlage 1_sub2.pdf

Nee Dubbeling van document 72

78 160314 Uitvoeringstoets bewijs van
taalvaardigheid(2)_bijlage 1_sub3.pdf

Nee Dubbeling van document 73

79 160314 Uitvoeringstoets bewijs van
taalvaardigheid(2)_bijlage 1_sub4.pdf

Nee Dubbeling van document 16



80 160314 Uitvoeringstoets bewijs van
taalvaardigheid(2)_bijlage 2.pdf

Nee 11.1 Conceptversie van document 87

81 160314 Uitvoeringstoets bewijs van
taalvaardigheid(2)_bijlage 3.pdf

Nee Dubbeling van document 16

82 160314 Uitvoeringstoets bewijs van taalvaardigheid.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

83 160314 Uitvoeringstoets bewijs van
taalvaardigheid_bijlage1.pdf

Nee 11.1 Conceptversie van document 87

84 160314 Uitvoeringstoets bewijs van
taalvaardigheid_bijlage2.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

85 160314 Uitvoeringstoets taalvaardigheid en gewaarmerkte
kopie.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

86 160317 Uitvoeringstoets Bewijs van taalvaardigheid en
waarmerken.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

87 160317 Uitvoeringstoets Bewijs van taalvaardigheid en
waarmerken_bijlage1.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

88 160411 Periodiek overleg 1-loket.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

89 160425 FW_Taalvaardigheid.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

90 160426 NOS buitenlandse tandartsen en Europese
richtlijn.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

91 160428, Nota aan Minister ter beslissing wijziging
Registratiebesluit BIG.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

92 160524 AMvB bij Algemene Wet erkenning
beroepskwalificaties naar ministerraad.pdf

Nee Buiten reikwijdte verzoek

93 160524 AMvB bij Algemene Wet erkenning
beroepskwalificaties naar ministerraad_bijlage1.pdf

Nee Dubbeling van document 87



94 160606, Aanbiedingsformulier CWIZO.pdf Nee 10.2.g

95 160606, Concept CWIZO.pdf Nee 11.1 Conceptversie van:
https://zoek.officielebekendmaki
ngen.nl/stb-2016-422.html

96 160610, Nota CWIZO ter informatie - toelichting wijziging
Registratiebesluit BIG.pdf

Nee 10.2.g

97 160610, Nota CWIZO ter informatie - toelichting wijziging
Registratiebesluit BIG_bijlage.pdf

Nee 11.1 Conceptversie van:
https://zoek.officielebekendmaki
ngen.nl/stb-2016-422.html

98 160615, Annotatie DGLZ BIG taaleis CWIZO.pdf Nee 10.2.g

99 160620, Nota aan Minister - ter beslissing wijziging
Registratiebesluit BIG RWIZO.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

100 160624, Advies aan Minister over RWIZO Registratiebesluit
BIG.pdf

Nee 10.2.g

101 160624, Bijlage 1 van Advies aan Minister over RWIZO-
aanbiedingsformulier.pdf

Nee 10.2.g

102 160624, Bijlage 2 van Advies ana Minister over RWIZO -
Europese Richtlijn 200536EG.pdf

Reeds openbaar Te vinden op: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A3
2005L0036

103 160704, Nota van WJZ aan Minister ter beslissing - nader
rapport.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

104 160705 info lopende zaken VWS werkgroep.pdf Gedeeltelijk 10.2.e



105 160705, MR conclusies 8 juli adviesaanvragen RvS.pdf Reeds openbaar Te vinden op:
https://www.raadvanstate.nl/advi
ezen/@64178/w13-16-0197-iii/  
https://www.raadvanstate.nl/advi
ezen/@64178/w13-16-0197-iii/ 

106 160706 RE_info lopende zaken VWS werkgroep.pdf Gedeeltelijk 10.2.e, 11.1

107 160711, Wijziging Registratiebesluit BIG.pdf Nee 11.1 Conceptverise van:
https://zoek.officielebekendmaki
ngen.nl/stb-2016-422.html

108 160817 FW_info lopende zaken VWS werkgroep uitvoering
internationaal.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

109 160817 FW_info lopende zaken VWS werkgroep_bijlage 2.pdf Nee 11.1 Conceptversie van:
https://zoek.officielebekendmaki
ngen.nl/stcrt-2016-46974.html

110 160817 FW_info lopende zaken VWS werkgroep_bijlage1.pdf Nee Buiten reikwijdte verzoek

111 160830 info lopende zaken VWS werkgroep uitvoering
internationaal juli.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

112 160830 Taaltoets en voorlichting.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

113 160831, Reactie RvS op ontwerpbesluit wijziging
Registratiebesluit BIG.pdf

Nee Inhoud volledig vervat in
document 124

114 160901 Protocol BIG BTL_Definitieve Versie_november.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

115 160908 FW_taaltoets EU-diplomahouders.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

116 160908 FW_Taaltoets.pdf Gedeeltelijk 10.2.e



117 160916 Periodiek overleg 1-loket.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

118 161007 advies Raad van State Registratiebesluit BIG
taalcontrole.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

119 161011 bewijs van taalvaardigheid.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

120 161011 overleg bewijs van taalvaardigheid.pdf Nee 11.1 Conceptversie van document 122

121 161011 Verslag bijeenkomst 11 oktober 2016.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

122 161011, Verslag overleg bewijs taalvaardigheid.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

123 161012 Wijziging BIG.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

124 161014, Nader rapport wijziging Registratie besluit
getekend.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

125 161017 Directive 2013_55_EU.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

126 161017 FW_afspraken overleg CIBG MEVA WJZ 8 september
2016.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

127 161017 FW_afspraken overleg CIBG MEVA WJZ 8 september
2016_bijlage1.pdf

Nee Buiten reikwijdte verzoek

128 161017 FW_nader rapport + laatste versie
Registratiebesluit.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

129 161017 FW_nader rapport + laatste versie
Registratiebesluit_bijlage1.pdf

Nee Dubbeling van document 124

130 161017 FW_nader rapport + laatste versie
Registratiebesluit_bijlage2.pdf

Nee 11.1 Conceptversie van:
https://zoek.officielebekendmaki
ngen.nl/stb-2016-422.html



131 161020 overleg 11 oktober bewijs van taalvaardigheid.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

132 161024 FW_VWS werkgroep uitvoering internationaal
donderdag 27 okt.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

133 161024 FW_VWS werkgroep uitvoering internationaal
donderdag 27 okt_bijlage1.pdf

Reeds openbaar Te vinden op:
https://zoek.officielebekendmaki
ngen.nl/stb-2016-354.pdf

134 161024 FW_VWS werkgroep uitvoering internationaal
donderdag 27 okt_bijlage2.pdf

Nee Buiten reikwijdte verzoek

135 161024 FW_VWS werkgroep uitvoering internationaal
donderdag 27 okt_bijlage3.pdf

Nee Buiten reikwijdte verzoek

136 161024 FW_VWS werkgroep uitvoering internationaal
donderdag 27 okt_bijlage3_sub1.pdf

Nee Buiten reikwijdte verzoek

137 161024 FW_VWS werkgroep uitvoering internationaal
donderdag 27 okt_bijlage3_sub2.pdf

Nee Buiten reikwijdte verzoek

138 161024 FW_VWS werkgroep uitvoering internationaal
donderdag 27 okt_bijlage3_sub3.pdf

Nee Buiten reikwijdte verzoek

139 161024, Wijziging Registratiebesluit BIG ondertekening
Koning.pdf

Nee 11.1 Conceptversie van:
https://zoek.officielebekendmaki
ngen.nl/stb-2016-354.pdf

140 161028 Communicatieaanpak bewijs taalvaardigheid.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

141 161028 Communicatieaanpak bewijs
taalvaardigheid_bijlage1.pdf

Geheel

142 161103 VWS werkgroep uitvoering internationaal donderdag
27 okt(2).pdf

Nee Buiten reikwijdte verzoek

143 161103 VWS werkgroep uitvoering internationaal donderdag
27 okt.pdf

Nee Buiten reikwijdte verzoek



144 161109 Bewijs van taalvaardigheid_basisteksten(2).pdf Gedeeltelijk 10.2.e, 11.1

145 161109 Bewijs van taalvaardigheid_basisteksten.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

146 161110 Woordvoering taaleis.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

147 161110 Woordvoering taaleis_bijlage1.pdf Geheel

148 161111 Bewijs taalvaardigheid.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

149 161111 Bewijs taalvaardigheid_bijlage1.pdf Nee Dubbeling van document 154

150 161115 stand van zaken ondertekening overeenkomst met
Babel.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

151 161117 stand van zaken ondertekening overeenkomst met
Babel.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

152 161118 bewijs taalvaardigheid.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

153 161121 FW_HPCB update December edition.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

154 161121 FW_HPCB update December edition_bijlage1.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

155 161121 vraag KCC.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

156 161121 Vragen KCC over taaleis.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

157 161122 vraag KCC.pdf Gedeeltelijk 10.2.e



158 161125 FW_BIG nieuws 18e editie.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

159 161128 Informatie taaltoets op website.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

160 161128 Informatie taaltoets op website_bijlage1.pdf Nee 11.1 Conceptversie van:
https://www.bigregister.nl/over-
het-big-
register/nieuwsbrieven/november-
2016/bewijs-van-taalvaardigheid-
verplicht-per-1-januari-2017

161 161129 Betr_Informatie over bewijs van taalvaardigheid tbv
BIG-registratie.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

162 161129 Informatie over bewijs van taalvaardigheid tbv BIG
registratie.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

163 161130 overeenkomst CITO.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

164 161201 FW_informatie over bewijs van taalvaardigheid tbv
BIG registratie.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

165 161201 FW_informatie over bewijs van taalvaardigheid tbv
BIG registratie_bijlage1.pdf

Nee 11.1 Conceptversie van:
https://www.bigregister.nl/over-
het-big-
register/nieuwsbrieven/november-
2016/bewijs-van-taalvaardigheid-
verplicht-per-1-januari-2017

166 161208 Website Bewijs van taalvaardigheid nieuw
voorstel.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

167 161208 Website Bewijs van taalvaardigheid nieuw
voorstel_bijlage1.pdf

Nee 11.1 Conceptversie van:
https://www.bigregister.nl/over-
het-big-
register/nieuwsbrieven/november-
2016/bewijs-van-taalvaardigheid-
verplicht-per-1-januari-2017



168 161221 FW_Taaltoets VWS.pdf Gedeeltelijk 10.2.e, 11.1

169 161221 FW_Taaltoets VWS_bijlage1.pdf Gedeeltelijk 10.2.e, 10.1.c

170 161221 FW_Taaltoets VWS_bijlage2_curriculum vitae.pdf Nee 10.2.e

171 161221 FW_Taaltoets VWS_bijlage3.pdf Geheel

172 161221 FW_Taaltoets VWS_bijlage4_curriculum vitae.pdf Nee 10.2.e

173 161221 FW_Taaltoets VWS_bijlage5.pdf Geheel

174 161221 FW_Taaltoets VWS_bijlage6.pdf Geheel

175 161221 FW_Taaltoets VWS_bijlage7_curriculum vitae.pdf Nee 10.2.e

176 161221 FW_Taaltoets VWS_bijlage8.pdf Geheel

177 161223 Taaltoets VWS.pdf Gedeeltelijk 10.2.e, 11.1

178 161227 vragen ikv aanbesteding bewijs van
taalvaardigheid.pdf

Gedeeltelijk 10.2.e

179 161227 vragen ikv aanbesteding bewijs van
taalvaardigheid_bijlage1.pdf

Reeds openbaar Te vinden op:
https://zoek.officielebekendmaki
ngen.nl/stb-2016-422.html

180 999999 Verslag 20-1 den bosch.pdf Gedeeltelijk 10.2.e

181 999999 Vragenlijst Evaluatie Project Herziene Richtlijn.pdf Nee Buiten reikwijdte verzoek
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