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Commissie Buitenslands 
Gediplomeerden Volksgezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 16114 2500 BC Den Haag 

Aan de minister van VWS 
T.a.v. de directeur MEVA 

Datum 	18 februari 2014 
Betreft 	Taaltoets Europese diplomahouders 

Geachte mevrouw Mur, 

De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid adviseert de 
minister van VWS over de erkenning van buitenlandse diploma's. Taal- en 
communicatievaardigheden zijn van doorslaggevend belang zijn voor de 
uitoefening van alle beroepen die door middel van de Wet BIG zijn 
gereglementeerd en vormen dan ook een belangrijk onderdeel van de opleiding 
voor deze beroepen. De overheid gaat binnenkort bij alle mbo-opleidingen 
taaltoetsen invoeren. 

De laatste jaren is de aandacht voor patiëntveiligheid sterk toegenomen. 
Algemeen wordt aangenomen dat veel vermijdbare fouten als onderliggende 
oorzaak communicatieproblemen hebben. Het bevorderen van patiëntveiligheid is 
een belangrijk doel van de Wet BIG. De Wet BIG biedt dan ook de mogelijkheid 
een taaltoets op te leggen aan buitenslands gediplomeerden die een verklaring 
van vakbekwaamheid aanvragen. Beroepsbeoefenaren van buiten de EER of 
Zwitserland dienen een Algemene Kennis- en Vaardighedentoets af te leggen, 
waarvan Nederlandse taal- en communicatievaardigheden het belangrijkste 
onderdeel zijn. De commissie beslist over het inzetten van deze toets. 

Tot nu toe was het niet mogelijk een taaltoets verplicht te stellen voor 
beroepsbeoefenaren van binnen de EER of Zwitserland die in Nederland hun 
beroep willen gaan uitoefenen. Richtlijn 2005/36/EG verhindert dat. Vanuit het 
perspectief van patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg heb ik dat altijd zorgelijk 
gevonden. Het is mij gebleken dat men dit in veel andere lidstaten ook zo ziet. 
Tijdens de evaluatie van Richtlijn 2005/36/EG is er dan ook door verschillende 
lidstaten, waaronder Nederland, op aangedrongen ontvangende lidstaten de 
bevoegdheid te geven een taaltoets verplicht te stellen voor migrerende 
beroepsbeoefenaren. 

De nieuwe Richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013 maakt het mogelijk wel 
taaltoetsen op te leggen (artikel 53). Er zijn geen beperkingen aan deze bepaling 
verbonden. Wel dient, zoals in overweging 26 staat, op een proportionele wijze 
gebruik gemaakt te worden van deze bevoegdheid. Maar dat geldt op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht ook voor het opleggen van toetsen aan 
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diplomahouders van buiten de EER, 

De commissie behandelt jaarlijks tussen de honderd en tweehonderd aanvragen 
van Europese diplomahouders die een aanvraag tot erkenning van hun 
beroepskwalificatie hebben ingediend. Met velen voeren wij gesprekken, tijdens 
een vergadering of telefonisch. Het is mij daarbij opgevallen dat de taalbeheersing 
een groot deel van deze aanvragers duidelijk tekort schiet. 

Ik realiseer mij dat toetsing van taalvaardigheid van beroepsbeoefenaren van 
binnen de EER of Zwitserland pas na de erkenning kan plaatshebben, dus nadat de 
commissie haar advies heeft uitgebracht. Niettemin pleit ik er op grond van mijn 
ervaring voor dat u in het belang van de kwaliteit van de zorg en de 
patiëntveiligheid toetsing van de taalvaardigheid invoert voor alle 
gereglementeerde beroepen in de gezondheidszorg (artikel 3, 34 en 36a Wet 
BIG). Er is inhoudelijk gezien geen enkele reden bepaalde beroepen uit te sluiten. 
Dat gebeurt immers ook niet bij beroepsbeoefenaren van buiten de EER en 
Zwitserland. Beoefenaren van beroepen in de gezondheidszorg voeren zelfstandig 
risicovolle handelingen uit en moeten daarover kunnen communiceren met 
patiënten en collega's en dienen in staat te zijn Nederlandstalige instructies te 
lezen. Dit geldt voor beroepsbeoefenaren die vallen onder de artikelen 3, 34 en 
36a. 

Wanneer u besluit een taaltoets in te voeren voor beroepsbeoefenaren van binnen 
de EER of Zwitserland lijkt het mij vanuit het beginsel van rechtsgelijkheid 
wenselijk daarvoor dezelfde toetsen te gebruiken die nu deel uit maken van de 
AKV-toetsen voor academici respectievelijk mbo en hbo geschoolden met een 
diploma van buiten de EER of Zwitserland. 

Met vriendelijke groet, 

10.2:é 

Commissie Buitenslands 
Gediplomeerden 
Volksgezondheid 

Dr. L.R.It'kooij 
Voorzitter CBGV 

In afschrift aan de directeur CIBG 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	taal 
Datum: 	 woensdag 15 oktober 2014 12:37:21 

Hoi, waarschijnlijk heb je het zelf al gevonden. 

https://www.bigregister.nl/doc/pdf/Vakbekwaamheid%2520zonder%2520grenzen.advies2002tcm18-
11687  20471.pdf (rapport) 

p.11 
1.3.1 Beheersing van de Nederlandse taal 
Het aantonen van de beheersing van de Nederlandse taal als zodanig is geen wettelijke 
eis binnen de huidige aanvraagprocedure voor een verklaring van vakbekwaamheid. Wel 
is beheersing op minimaal het niveau NT2-ll (Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, 
programma II) in feite noodzakelijk voor deelname aan de huidige kennis- en 
vaardighedentoetsen en het eventueel volgen van (een deel van) de opleiding in 
Nederland. Immers, zowel de toetsen als de opleidingen worden afgenomen 
respectievelijk gegeven in de Nederlandse taal. Tevens is in de opleidingseisen voor de 
meeste BIG-gereglementeerde beroepen opgenomen dat een hulpverlener in staat moet 
zijn om adequaat voorlichting te geven. 
De meeste opleidingsinstellingen stellen de beheersing van de Nederlandse taal op het 
niveau NT2-II dan ook als eis voor de huidige zij-instroom in de opleiding. Sommige 
opleidingsinstellingen - met name de universiteiten - stellen tevens als aanvullende eis de 
beheersing van de Engelse taal of het volgen van een andere beroepsgerichte taalcursus 
(bijvoorbeeld Medisch Nederlands). 
Zijdelings wordt opgemerkt dat Nederlands als tweede taal onderdeel is van het huidige 
inburgeringsprogramma op grond van de Wet inburgering nieuwkomers (WIN). In dat 
kader streeft men een beheersing van de Nederlandse taal na op niveau 3 (vergelijkbaar 
met programma NT2-I). Dit niveau zou minimaal bereikt moeten zijn om een goede 
aansluiting op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt te realiseren. Aldus de Memorie van 
toelichting bij de WIN. 
Het is de CBGV gebleken dat de beheersing van de Nederlandse taal op het niveau NT2-II 
in het algemeen niet toereikend is voor kansrijke deelname aan de kennis- en 
vaardighedentoetsen. Uit gesprekken die de CBGV heeft gevoerd met (koepels van) de 
opleidingsinstellingen hebben deze dezelfde ervaringen met betrekking tot het succesvol 
volgen en afronden van (een deel van) de opleiding. 
Daarbij wordt erop gewezen dat voor de daadwerkelijke beroepsuitoefening in de 
Nederlandse gezondheidszorg de beheersing van de Nederlandse taal absoluut 
noodzakelijk is. Dit is een vereiste op grond van de WGBO (Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst): een hulpverlener dient niet alleen te kunnen communiceren 
met (de omgeving van) een patiënt in diens eigen taal maar ook met andere hulpverleners 
in het Nederlands, teneinde aan de wettelijke eis van 'informed consent' te voldoen. Ook 
voor het voldoen aan de dossierplicht in verband met de continuïteit van de hulpverlening 
is kennis van de Nederlandse taal noodzakelijk. Als zodanig is beheersing van de 
Nederlandse taal impliciet een eis, die aan de vakbekwaamheid in de gezondheidszorg in 
Nederland wordt gesteld. De wet geeft aan dat informatie desgevraagd schriftelijk aan de 
patiënt verstrekt moet worden. Voor de letterlijke tekst van de betrokken bepalingen uit de 
WGBO (zie bijlage 4). 

Op grond hiervan beveelt de CBGV met klem aan om een bewijs van goede beheersing 
van de Nederlandse taal als vereiste te stellen voor kansrijke deelname aan een in te 
voeren assessment voor buitenslands gediplomeerden. Nader onderzoek dient aan te 
tonen welk niveau van taalbeheersing, hoger dan NT2-II, vooraf getoetst dient te worden. 



Doc. 3 

https://www.bigregister.nl/docipdf/Verslag%2520conferentie%252021.6.2007  jcm18-11688 20472.pdf 
(verslag conferentie) 
p. 2: 
"De wet BIG staat niet toe om naast de eisen die in het opleidingsbesluit staan, aanvullende eisen te stellen. 
Toch vindt iedereen het noodzakelijk dat zorgverleners de Nederlandse taal goed beheersen en de Nederlandse 
cultuur en structuur van de gezondheidszorg kennen. Daar werd een oplossing voor gevonden. Het kernbegrip 
vakbekwaamheid, waar het in de wet BIG om draait, was nergens expliciet gedefinieerd in termen van 
competenties zoals kunnen communiceren met patiënten en collega's en vakkennis op peil houden. Door 
vakbekwaamheid in die termen te definiëren en in een richtlijn vast te leggen heeft de CBGV de juridische basis 
gelegd om de kennis van het Nederlands en Engels, ICT-vaardigheden, regelgeving en de structuur van de 
Nederlandse gezondheidszorg te kunnen toetsen. Deze competenties worden dan ook vooraf aan de 
Beroepsinhoudelijke toets, in de zogenaamde AKV (Algemene Kennis en Vaardighedentoets), getoetst." 

p.6 
Een ander knelpunt is volgens hem de instroom van binnen de EER. Zij hoeven geen assessment te doen, maar 
ook deze groep heeft taalproblemen en kent de Nederlandse tandheelkundige zorgverlening onvoldoende, 
zodat zij fouten kunnen maken. 

p.9 
Toen een werkgroep vanuit de gezamenlijke medische faculteiten zich een aantal jaren geleden 
boog over de ontwikkeling van een betere stroomlijning voor buitenlandse artsen, bleek al snel 
dat een groot probleem voor buitenslands opgeleide en gediplomeerde artsen, het niet 
beheersen van de Nederlandse taal was. Het NT-2 diploma bleek volstrekt onvoldoende. 

C40:7-31;-51EAW 
inspecteur-jurist 

Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
Wilhelmina van Pruisenweg 52 1 2595 AN 1 Den Haag 1 Kamer [O 
Postbus 90460 1 2509 LL 1 Den Haag 
Secretaresse mw. 	 1 1 070-~ 

T 070 
F 070-' tm@  na igz.n1 
htto://www.igz.ni   
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Eisen m.b.t. talenkennis in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk 

DE: 	 @bmg.bund.de  
BE: 	 @economie.fgov.be' rugg  
UK: 	 @bis.gsi.gov.uk' 
FR: 	 @sgae.gouv.fr' 

@gezondheid.belgie.be) 

In België wordt niet getoetst op taalkennis bij inschrijving in een beroepsregister. 
Men is dat ook niet voornemens dit in te voeren. Men wil de mobiliteit tussen de gewesten en in de 
meertalige gebieden en rondom de interne taalgrenzen niet hinderen. Het blijft aan werkgevers en 
patiënten om taalbeheersing proportioneel mee te wegen. Reactie mondeling. 

In Duitsland stelt men op grond van de oude regelgeving al eisen aan taalkennis. 
Het oude Artikel 53 lid 1 uit de Europese richtlijn is letterlijk in het Duitse recht omgezet. Men eist 
kennis van het Duits bij de toelating na erkenning de "Approbation". Dat is een publieke taak van de 
beroepsorganisaties. Dat is dan per beroep geregeld bijvoorbeeld voor artsen in paragraaf 1, regel 1, 
nr 5 van de Bundesrtzteordnung over Sprachkenntnisse. De toepassing en het exacte niveau per 
beroep is aan de Duitse Bondsstaten. De vorm en niveau varieert daardoor. In Hamburg zowel een 
diploma Duits op niveau B2 en een persoonlijk gesprek met iemand van de ;6krtztekammer. In andere 
deelstaten meestal alleen schriftelijke bewijsstukken of alleen een gesprek. In het professioneel 
overleg tussen Bondsstaten is de wijziging van de richtlijn aanleiding geweest tot discussie over 
aanscherping bijvoorbeeld een hoger niveau Cl of meer beroepsspecifieke taalkennis. 

In Frankrijk heeft men alleen de hoofdregel geïmplementeerd in nationaal recht. article L4112-2 du 
code de la santé publique ;voor apothekers: article L4222-6. Verder is er niets aan regels. De 
bevoegde autoriteiten, de beroepsorganisaties, les ordres die deze publieke taak uitvoeren hebben 
daarmee discretionaire ruimte om na de erkenning van de beroepskennis in het kader van registratie 
afdoende kennis van het Frans vast te stellen. Indien er geen ordre voor het beroep is doet de 
l'Agence Régionale de Santé (ARS) dat. Men heeft nationaal geen taalniveau's bepaald maar laat dat 
aan de beroepsorganisaties in het licht van voorgenomen beroepsarbeid. Ook de vorm is vrij, waarbij 
een interview of gesprek met een lid van de orde een veel toegepaste vorm is bij twijfel. 

In het Verenigd Koninkrijk vraagt men bewijs van kennis van het Engels dat maximaal twee jaar oud 
mag zijn. Het bewijs moet bij een erkende medische institutie of regulator controleerbaar zijn. Dat 
kan zijn een bewijsstuk van de institutie waar men is afgestudeerd waaruit blijkt dat er in het Engels 
onderwijs werd gegeven en dat 75 % van de klinische interactie in het Engels was. Verder geldt als 
bewijsstuk een IELTS certificate (International English Language Testing System), wat overal in de 
wereld kan worden afgelegd en anders op een Britse ambassade. 
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Duitsland 

Van: 
Verzon en: maan ag november 2014 17:38 
Aan: 
Onderwerp: : anguage es mg o ealth professionals 

Hoi 

Taalvaardigheidsbewijs in Duitsland / 

Grofweg: 

• Tekst van de richtlijn is letterlijk omgezet in Duits recht. 
• Op Bondsniveau eisen alle lidstaten minstens B2. 
• Testen gaat in NRW via te overleggen taaldiploma's van niet meer dan enkele maanden oud. 

Specifiek testen van beroepsrelevante taalkennis is hier en daar in bespreking en is praktijk in 
Baden Wiirtenberg in de vorm van een gesprek met een collega over een patiënt. 
In de Bondstaat Hamburg wordt taalkennis tijdens een inschrijfgesprek getoetst. Indien 
daaruit blijkt dat het niet deugt moet betrokken een diploma Duits B2 overleggen 

• Er zijn in NRW geen uitzonderingsbepalingen waarin van kennis van de Duitse taal mag 
worden afgezien; ook niet voor korte bezoeken/ tijdelijken of gedetacheerden 
Alhoewel formeel gezien dat mogelijk wel geldt voor personen in opleiding omdat ze niet in 
een beroepsregister hoeven te staan (brauchen kein "Zulassung") en dus van de wet formeel 
geen Duits hoeven te kunnen. Maar het onderwijs is in het Duits. 

• Werkgevers hebben geen wettelijke plichten nog iets te controleren op taalkennisgebied. 
Dezelfde vragen ook aan Engeland, België en Frankrijk gesteld via de coordinator. 
Of die ook gaan antwoorden weet ik niet. 

',10.2 -é" -.,-- 
Van  
Verzon en: donderdag 20 november 2014 8:18 
Aan: 102 
CC: 1 C , -  -1.-  BM 
Onderwerp: AW: Language testing of health professionals 

Guten Abend 

@bmg.bund.de] 

die Sprachkontrolle wird von einigen Bundesdndern auch milndlich durchgeftihrt. 

Wenn ein Antragsteller mit einem EU-Diplom in Hamburg persilnlich bei der zusdndigen Behilrde einen Antrag 
auf Zulassung zu seinem Gesundheitsberuf stellt, stellen die Kollegen der zusdndigen Bel-kirde im perseinlichen 
Gesprich im Zusammenhang mit dem Zulassungsantrag automatisch die allgemeinen Deutschkenntnisse des 
Antragstellers fest. Wenn der Antragsteller sein Anliegen gut verstilndlich machen kann und auch selber die 
Kollegen der zustilndigen Behilrde versteht, muss er kein Sprachzeugnis vorlegen. Wenn dies nicht der Fall ist, 
muss der Antragsteller einen Deutschkurs machen und ein Sprachzeugnis B2 vorlegen. Falls er bereits ein 
solches Zeugnis hat, wird dies nicht anerkannt, da das persilnliche Gesprich im Zusammenhang mit seinem 
Zulassungsantrag ergeben hat, dass seine Deutschkenntnisse nicht ausreichen. 
Ein Sprachzeugnis muss grundstzlich aktuell sein, das heif3t nicht alter als ein paar Monate. 

In Baden-Wilittemberg mussen /.zte mit EU-Diplom, die die DE Zulassung haben mochten, bereits heute ein 
milndliches Fachgesprilch mit einem DE Arzt filhren. 

Die Regelungen variieren von Bundesland zu Bundesland. 
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Beste Grilf3e, 

Bundesministerium ftir Gesundheit 
Federal Minist of Health 

Referentin - Policy afleer 
Referat 316 "Ausbildung und Berufszugang zu den Heilberufen 
und sonstigen Berufen im Gesundheitswesen" 
Unit 316 "Health Professionals" 
Friedrichstr. 108 
D - 10117 Berlin 
Tel: +49 0 30 
E-Mail: 

Von: 	 @minvws.nl]  
Gesen 	 er 	17:24 
An: 

RE Language testing o riealth professionals 

Guten Tagl 

Rechtherzlichen Dank fr die schnelle und sehr komplette Beantwortung mit Verweisungen. 
Stimmt das ich Gerlinde als Stellvertreter in der Gruppe der Koordinatoren ersetze. 

Mit der Frage nach einer "reality-check" war gemeint ob neben Papier/ Diplomkontrolle im Bereich 
von Deutschkenntnisse noch auf Aktualitat geprUft wird und auch ob die fUr berufsspezifische 
Sprachekenntnisse ausreichen, zum Beispiel in einem Gesprach oder mUndliche PrUfung. 

Aber Sie geben schon an das Berufsspezifische Sprachebeherschung in Gesprach ist auf Landesebene 
in NRW und ich verstehe in das im Moment keine extra mndlich PrUfung existiert als Teil des 
Verfahrens. 

Mit freundlichen GrUssen, 
1_,;2g.t‘ 

(M,bmQ.bund.de  

Van:!7- 
Verzon en: don 
Aar r  
CC: 
Onderwerp: 	: Language testing o  

(abmg.bund.de] 

(abmwi.bund.de  
re-ssionals eaTifi professionals 

Hallo ET 

vielen Dank ftir Ihre E-Mail. 
Wenn Sie regelml3ig zu den Koordinatorensitzungen kommen, werden wir uns bestimmt noch perOnlich 
kennenlernen. Ersetzen Sie KOM- 	als stellvertretender Koordinator? 

Nun zu lhren Fragen: 
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1. Jeder Angehokige eines reglementierten Gesundheitsberufes, der in DE zugelassen werden mikhte, muss 
Ober die fOr die AusObung der entsprechenden BerufstMgkeit erforderlichen Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfOgen. 
Wir haben den Wortlaut von Artikel 53 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG Ober die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen 
"BerufsangehOrige, deren Berufsqualifikation anerkannt wird, mussen Ober die Sprachkenntnisse 
verfOgen, die fOr die AusObung ihrer BerufstMigkeit im Aufnahmemitgliedstaat erforderlich sind." 
in alle unsere Gesetze Ober die Gesundheitsberufe aufgenommen. 
Als Beispiel hige ich Ihnen das DE Berufsgesetz fOr die Arzte an (Bundesrzteordnung). In § 3 ist 
die Approbation (Zulassung) geregelt; in Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 stehen die Sprachkenntnisse. 

2. Das konkrete Niveau der Sprachkenntnisse ist nicht auf Bundesebene geregelt. DafOr sind die 
Bundesbnder zustridig. 
Alle Bundesbnder verlangen mindestens B2. Es wird diskutiert, ein hOheres Niveau (C1) und/oder 
eine fachspezifische SprachprOfung zu verlangen. BezOglich der fachspezifischen SprachprOfung 
besteht grofte Einigkeit unter den Bundesndern, dass eine solche verlangt werden solt. 
FOr Nordrhein-Westfalen mOchte ich Sie verweisen an: 

101:0* 
`keferef "kammereufsicht, Heilberufe mit Approbationen, Bestattungsrecht" 
Ministerium fOr Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen 
Horionplatz 1, 40213 Düsseldorf 
Telefon: +49 (0)211
Telefax: +49 (0)211 

mgepa.nrw.de  

oder an 
-0:2.-é"„ 

Leite des iléferats 21:01 
Recht der Pflege- und Gesundheitsfachberufe, Finanzierung der Altenpflegeausbildung, 
Altenpflegeumlage 
Ministerium fOr Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen 
Horionplatz 1, 40213 Düsseldorf 
Telefon: +49 (0)211.4:07,-,21"--:  
Telefax: +49 (0)211 

a.nrw.de  

3. KOnnten Sie bitte erutern, was genau Sie unter "RealiWtscheck" verstehen? 

4a. Nein. 

4b. Auszubildende in unseren reglementierten Gesundheitsberufen erhalten ~rend ihrer Ausbildung 
noch keine Zulassung zu dem jeweiligen Gesundheitsberuf. Daher mussen sie auch nicht Ober die 
erforderlichen Deutschkenntnisse verfOgen. Da die Ausbildungen und die PrOfungen ~rend und am 
Ende der Ausbildung auf Deutsch stattfinden, liegt es im Interesse der Auszubildenden, die 
notwendigen Deutschkenntnisse zu haben. Sonst keinnen sie weder der Ausbildung folgen noch die 
PrOfungen bestehen. 
FOr entsandte Arbeitnehmer oder andere Fachkr&te gibt es keine Ausnahmen. Praktika ohne 
Zulassung zu dem jeweiligen Gesundheitsberuf sind rechtlich gesehen ohne die fOr die AusObung des 
entsprechenden Berufs erforderlichen Deutschkenntnisse 

5. Nein. 

Ich holle, Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben. 

Viele Griffie, 
PK-* 71M 
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Bundesministerium f0r Gesundheit 
Federal Minist of Health 

e erentin - o icy o icer 
Referat 316 "Ausbildung und Berufszugang zu den Heilberufen 
und sonstigen Berufen im Gesundheitswesen" 
Unit 316 "Health Professionals" 
Friedrichstr. 108 
D - 10117 Berlin 
Tel: +49 0 30 
E-Mail: 

Von: 	 @mi nvws. nl] 
Gesen e : on aa, 	ovem er 	: 1 
An: 0 
Cc: ti 
Betèeff: FW:Language testing of health professionals 

Gutentagl 

lch arbeite beim Ministerium f0r Gesundheit, Gemeinwohl und Sport und nehme ab jetzt teil an der 
Arbeitsgruppe der Koordinatoren als vize-Koordinator. Sie waren Mitte September bei uns zu Gast 
aber da war ich in die Ferien. Letzte Besprechung der Arbeitsgruppe der Koordinatoren war ich dabei 
aber es ging mit herrn Frohn so schnell das wir keine Pause oder Mittagsunterbrechung gab. Damit 
habe ich sie Nicht gesprochen. 
Dennoch habe ich eine Frage Liber Art und Weise des Vorgehens in Deutschland oder NRW im Bezug 
auf Deutch Kenntnissen von Berufstkigen im individuellen Gesundheitswesen wie idkrzte, Pflegehilfen 
unsw. 

Bei der Umsetzung der Richtlinie 2013/55/EU in nationales Recht 0berlegen wir Sprachekenntnisse 
(NiederWndisch) zu testen in der Phase zwischen Anerkennung und Registration in einem 
•tiffentlichen Register von auslkdischen Europffische diplomierten in Berufen im Gesundheitswesen 
wie idkrzte, Zahnkzte und soweiter. 

Es ist uns dabei wichtig einen Uberblick zu haben wie das in den Nachbarstaaten geht so wie in 
Belgien/ Flandern, Deutschland NordRhein-Westfalen, UK, Frankreich. 

Kiinnte Sie kurz an der Hand der unten Angegebenen Fragen angeben wie das in Deutschland / oder 
zum Beispiel NordRhein-Westfalen zugeht. 

1. M0ssen Berufstkigen / Fachkdften im Gesundheitswesen Sprachkenntnissen vorzeigen im 
Bereich der Deutsche Sprache ehr sie in einem Berufsregister als zum Beispiel Arzt oder 
Zahnarzt eingeschrieben werden kinnen? 

2. Welches Niveau wird dabei gefragt (nach dem Gemeinsamen EuroOische Referenz Rahmen 
f0r Sprachkenntnissen ( Bl, B2, Cl)? 

3. Gibt es neben Papierkontrolle van Diplomen auch einen Realidtscheck? 
4a Gibt es auch Ausnahmegr0nden f0r das beruflich geffirderte Minimum an 

Kenntnissen der Deutsche Sprache? 
4b Gibt es fr zeitbeschdnkte Entsende Arbeit oder Kurzbesuchen von Fachkdfte oder 

AusbildungsplMze von Berufstkigen im Gesundheitsbereich ein anderes oder 
leichteres Regime f0r Sprachekenntnissen? 

abmg.bund.de  
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5. 	Haben die Arbeitgeber noch eine Rolle beim uberwachen der Sprachekenntnisse der 
Berufsdtigen im Gesundheitswesen? Oder gibt es vielleicht andersartigen fur diejenigen die 
sich Selbsdndige Erwerbsdtigen niederlassen mochten. 

Ich bedanke mich Im Voraus herzlichen fr ihre Mitarbeit. 
Wen es fr Ihnen Zeit spart oder einfacher ist kiinnen wir auch telefonisch die Fragen mal 
durchnehmen. 

Ministerie VWS 
Directie Macro economische vraagstukken en arbeidsmarkt 
Afdeling Beroepen, opleidingen en Arbeidsmarkt 
Postbus 20350 
2500 El Den Haag 
tel 070-19 ,  
tel 061. 
werk Ma-dag t.m. do-dag 
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Frankrijk 

Kortweg 

In Frankrijk is er feitelijk weinig wettelijk geregeld t.a.v. taaleisen voor 
beroepen in de gezondheidszorg. Men laat het aan de beroepen en regionale 
autoriteiten 

• Een toets van taalbeheersing mag na erkenning van de kwalificatie. 
• Dat gebeurt door de relevante orde van het beroep voor inschrijving in 
het register van die orde van médicins, dentists etc. 
• Bij gezondheidsberoepen zonder eigen orde en eigen beroepsregister 

gebeurt het door de regionale raad voor de gezondheid voor inschrijving in 
een nationaal register, (bestaan blijkbaar voor andere 

gezondheidszorgberoepen). 
• Er zijn geen nationaal vastgestelde niveau-eisen per beroep. Men 

volstaat met het moet proportioneel zijn met de voorgenomen werkzaamheden. 
• De vorm van toetsen of bewijsvoering is vrij (aan de beroepsorganisaties 
en de regionale autoriteiten), dat mag variëren van taaldiploma's overleggen 
tot met name (notament)interviews met beroepsbeoefenaren . 
• Er zijn geen specifiek regels voor taalkennis van zelfstandig 

vestigenden 
• Werkgevers mogen eigen taaleisen stellen bij aanname en selectie. De 

controle door de beroepsorganisaties of de regionale autoriteiten voor de 
volksgezondheid is alleen ten behoeve van de inschrijving. 

Bonjour 10.2.e 

Merci bien pour avoir pris le temps de m'informer sur votre system de controle 
de connaissance de langue. 
Les réponses sont utiles pour nos discussions la dessus et pour choisir une 
route en transmettre le directive sur se point en législation nationale. 

Mes salutations cordiales 
10.2.e 

	Oorspronkelijk bericht 	 

Van: ;10.2.e 
Verzonden: vrijdag 28 november 2014 14:38 

Aan: 10.2.e 

Onderwerp: RE: Connaissance de Langue 

Bonjour, 

Psgae.gouv.fr] 

En France pour les professions de santé visées, les controles éventuels de 
connaissance linguistiques sont effectués après la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, par l'ordre ou l'autorité compétente 

concernée. Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme : 
article L4112-2 du code de la santé publique ; pour la profession de 
pharmacien : article L4222-6 du méme code. 
Ce controle intervient donc après l'autorisation d'exercer qui vaut également 
reconnaissance des qualifications et avant l'inscription au tableau de l'ordre 
(ou dans le répertoire national des autres professions de santé - ADELI). 
est effectué en cas de doute par l'ordre, lorsqu'il en existe un pour la 
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profession concernée, ou par l'Agence Régionale de Santé (ARS) dans le cas 
contraire. 

Aucun niveau spécifique nest exigé en cas de controle linguistique : le 
niveau requis doit être proportionné à l'activité professionnelle visée. En 
d'autre terme, le professionnel doit avoir les connaissances suffisantes pour 
l'exercice de la profession. Les modalités de preuve de connaissance 
linguistiques suffisantes ne sont pas déterminée, elle peut donc prendre 

divers formes (notamment entretien). 
n'existe pas de règles spécifiques pour les professionnels indépendant : si 

l'employeur est libre de vérifier également les connaissance linguistiques, le 
controle est lui réalisé par l'ordre ou l'autorité compétente (ARS), avant 
inscription au tableau / registre. 

En espérant que ces éléments vous seront utiles et en vous priant de bien 
vouloir nous excuser pour le délai de réponse, 

Cordialement, 

102.e' 
Premier Ministre - Secrétariat Général des Affaires Européennes Secteur MICA 
(Marché intérieur - Concurrence - Consommation - Aides d'Etat - Armement) 

1 OI:e: 
68 re de Bellechasse - 75700 Paris 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 10:2e 1 
Verzonden: woensdag 19 november 2014 10:01 
Aan: 

Onderwerp: FW: Connaissance de Langue 

Chère collègue, 

je travaille pour la Ministère de la santé, le bien-être et le sport aux Pays-

Bas et je suis le nouveau remplaçant dans le groupe des coordinateurs aupres 
1' UE. 

Nous sommes dans le processus d'implémentation de la directive 55/2013/EU et 

discutons l'introduction des controles de connaissance de la langue 
néerlandais pour des professionnels qui viennent d'un autre pays d'Espace 
Economique Européen. Pour moi les professions dans la domaine de la santé. On 
pense à deurander des preuves de qualifications ou un test après la 
reconnaissance d'un diplóme mais avant registration dans un registre 
professionnelle dans le secteur du soin et de la santé. 

Il est important pour nous á savoir qu'on fait chez nos voisins, l'Allemagne, 
La Belgique La France et le Royaume Unie. 

Is sera sympa si vous voulez répondre quelques questions la dessus pour 
'expliquer comment on fait ca en France. Il s'agit des diplomés européens dans 

les professions de médecin, dentiste, femmes-sage et apothèque. 

1. A-t-on besoin de preuve de connaissance de la langue franaise avant qu'on 
peut registrer dans un registre professionnel? 
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2. Si oui, á quel niveau dans le cadre de référence de connaissance des langue 
en Europe (B2, 61, Cl)? 
3. Avez vous auprès un controle de papiers/ diplómes aussi un reality check 
une teste en pratique? 
4a. Connaissez vous en France des exemptions ou on de doit pas donner preuve 
de connaissance de la langue franaise? 
4b. Par exemple pour détachement temporaire d'un autre pays d'Europe ou des 
visites courtes ou des stages? 
5. Y-a-t-il encore un róle pour l'employeur en tester la connaissance de la 

langue? Ou avez vous des règles spécifique pour ceux qui travaillent comme 
indépendant et s'établissent librement. 

Je vous remercie en avant. 
Si vous avez préférence de le faire verbal n'hésitez pas de me téléphoner. 

Mes salutations cordiales, 

10.2.e 

Ministerie VWS 

Directie Macro economische vraagstukken en arbeidsmarkt Afdeling Beroepen, 
opleidingen en Arbeidsmarkt Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 10.2.e 
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LANGUAGE TEST Speech And 
Language 

Therapists" 
All Other Professions 
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ENGLISH 
LANGUAGE 
TESTING SYSTEM 
(IELTS) 

8.0 with no element 
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UK 
http://www.hpc-uk.orq/apply/international/  

English proficiency 

The ability to communicate effectively in English is critical to working effectively as a health professional in the 
UK. Consequently, we can ask you for information about your ability to use English. 

Applicants whose first language is not English and who are required to provide a language test certificate as 
evidence of their proficiency must ensure that it is, or is comparable to, IELTS level 7.0 with no element below 6.5 
(or IELTS level 8.0 with no element below 7.5 for Speech and language therapists). If you propose to rely upon a 
non-IELTS test score that is not listed below, it will be your responsibility to provide evidence that it is comparable 
to the requisite IELTS levels. Failure to do so will delay the processing of your application. 

IELTS or other English language tests which are equivalent to IELTS level 7 (no element below 6.5) may be 
submitted. If you are submitting any other acceptable test that is not IELTS, you must prove the equivalence of 
that test. The standard required for speech and language therapists is level 8 (no element below 7.5). 

All test certificates must be dated within two years of the date we receive your application. 

* As communication in English is a core professional skill for speech and language therapists, this 

higher standard applies to all applicants (except those who have completed an approved speech and language 
therapy programme in the UK) 

"" We cannot accept any TOEFL test score undertaken in the United Kingdom. 

International English Language Testing System (IELTS) 
The IELTS can provide descriptions of the scoring system it uses, and some of this information is available on its 
website. The test can be taken in 180 centres in 110 countries. For further information, contact the British Council 
offices in your own country, or write to the British Council Information Centre, Bridgewater House, 58 Whitworth 
Street, Manchester, M1 6BB, United Kingdom. 
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Belgi"e 

Mondeling 

In België wordt niet getoetst op taalkennis bij inschrijving in een beroepsregister. 
Men is dat ook niet voornemens dit in te voeren. Men wil de mobiliteit tussen de gewesten en in de 
meertalige gebieden en rondom de interne taalgrenzen niet hinderen. Het blijft aan werkgevers en 
patiënten om taalbeheersing proportioneel mee te wegen. 
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significant. 

Significant 
Thorbeckelaan 91 
3771 ED Barneveld 

Agentschapsonderzoek herziene 	 +31 342 40 52 40 

EU-richtlijn beroepskwalificaties 	 KvK 3908 1506 
info@significant.nl  

Agentschapsonderzoek op hoofdlijnen 	 www.significant.nl  

CIBG 
Barneveld, 16 januari 2015 
Referentie: -am/14.331 
Versie: 1.1 

Autáur(s): maimat~somommanweammo 
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Managementsamenvatting 

Inleiding 

01 	Om de mobiliteit van gereglementeerde beroepsbeoefenaren binnen de EU (verder) te vergemakkelijken, 
is op 20 november 2013 door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie de richtlijn 

beroepskwalificaties herzien (hierna: de richtlijn). Deze richtlijn voorziet in automatische erkenning van een 
beperkt aantal beroepen (middels de Europese Beroepskaart (hierna: EBK)) en een algemeen stelsel voor de 

erkenning van opleidingstitels en de automatische erkenning van beroepservaring. De werking van de EBK 
moet worden ondersteund door het Informatiesysteem interne markt (hierna: IMI-systeem). 

02 	De herziening van de richtlijn brengt een aantal nieuwe taken en nieuwe processen met zich mee 
waaraan de Nederlandse Staat dient te voldoen. Voor VWS treedt de directie MEVA op als gedelegeerd 
opdrachtnemer van OC&W. De werkzaamheden die voor VVVS voortvloeien uit de wijziging van de richtlijn 
worden ondergebracht bij het agentschap CIBG en moeten (voor het deel dat de richtlijn voor 2016 
voorschrijft) uiterlijk begin 2016 zijn geïmplementeerd. 

03 De agentschapsstatus van het CIBG brengt mee dat bij het onderbrengen van nieuwe 
verantwoordelijkheden en uitvoeringstaken eerst een Agentschapsonderzoek ('AGO') wordt uitgevoerd. Dit 
agentschapsonderzoek is op verzoek van de opdrachtgever CIBG beperkt tot een onderzoek op hoofdlijnen. 
Er zijn thans nog te veel zaken onduidelijk op (Europees) beleidsniveau om een diepgravend onderzoek uit te 
voeren. 

Onderzoeksopzet 

04 De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

Onderzoek (ex ante) en beschrijf zo goed mogelijk welke impact de invoering van de nieuwe taken ten 
gevolge van de herziening van de richtlijn gaat hebben op het CIBG, door systematische inventarisatie van de 
nieuwe omgeving en het in kaart brengen van de verantwoordelijkheidsverdeling, risico's en - op hoofdlijnen -
de processen, producten en diensten. 

os Gelet op de korte doorlooptijd (8 weken) die voor het onderzoek beschikbaar was, is gekozen voor een 
pragmatische aanpak die is gebaseerd op deskresearch en interviews. Er zijn ongeveer 30 documenten 

bestudeerd en 15 personen geïnterviewd. Daarnaast zijn de voorlopige resultaten gepresenteerd aan de 
opdrachtgevers (CIBG / VWS (MEVA)) en aan de afdeling Registers van het CIBG, teneinde het opgehaalde 
beeld te toetsen. 

os 	Dit Agentschapsonderzoek beperkt zich (op verzoek van de opdrachtgever CIBG) tot de hoofdlijnen, te 
weten: de omgevingsanalyse, de procesanalyse op hoofdlijnen en de risicoanalyse. Er zijn thans nog te veel 
zaken onduidelijk op (Europees) beleidsniveau om een diepgravend onderzoek uit te voeren over wat dit 
feitelijk voor 'de werkvloer' en daaraan gerelateerd voor de beroepsbeoefenaren concreet betekent. 
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Gedeeltelijke toegang en tijdelijke toegang zijn op dit moment (nog) onvoldoende uitgewerkt om hier in het 
kader van het agentschapsonderzoek uitspraken over te doen. 

Resultaten 

07 	Uit de omgevingsanalyse is gebleken dat het netwerk zowel beleidsmatig als qua uitvoering aanwezig is 
en op de hoogte is van de aanstaande invoering van de richtlijn. De verbinding zou echter nauwer kunnen, 

zodat alle partijen worden meegenomen in en aangesproken op de juiste en tijdige invoering van de richtlijn; 
ook met het oog op het reduceren van onduidelijkheden. 

os 	Uit de procesanalyse komt naar voren dat op hoofdlijnen kan worden aangesloten bij de huidige BIG 
processen, maar er nog vele zaken niet (geheel) duidelijk zijn. De werklast kan aanzienlijk worden beïnvloed 
door keuzes die nog gemaakt moeten worden. Belangrijke onderdelen die verheldering vragen zijn de 
verwachte werking van het IMI-systeem voor de EBK en het waarschuwingsmechanisme. Daarnaast wordt 
binnenkort de 'implementation act' verwacht, waarin de werking van de richtlijn in praktische zin nader is 
uitgewerkt. Wel is al zeker dat in de processen onderscheid moeten worden gemaakt tussen 'erkennen' en 
'registreren' en dat de taaltoets, voor aanvragen die vallen onder de richtlijn, verschuift naar de fase ná 
erkenning. 

os 	De belangrijkste risico's die uit de risicoanalyse naar voren komen zijn: 
a. IMI-systeem: de nieuwe release van het IMI-systeem wordt naar verwachting van het CIBG pas in 

november 2015 opgeleverd; 2 maanden voor inwerkingtreding. In het slechtste geval zijn de 
functionaliteiten van IMI-systeem pas bij oplevering bekend. Dit heeft effect op twee belangrijke 
processen: te weten de EBK en het waarschuwingsmechanisme. 

b. Implementatietermijn: de resterende implementatietermijn is niet heel ruim meer. Het IMI-systeem en de 
'implementation act' zijn nog niet beschikbaar en de Nederlandse wetgeving is nog in concept. Dat leidt 
ertoe dat veel zaken nog niet duidelijk zijn. Gevolg is dat het CIBG nog niet precies weet waar het zich 
op moet richten. 

c. Erkenningstermijnen: in de richtlijn worden (fatale) termijnen gesteld. Het niet halen van een (fatale) 

termijn leidt tot automatische erkenning in het kader van de EBK. Het niet halen van termijnen voor het 
waarschuwingsmechanisme leidt mogelijk tot maatregelen vanuit de EU. 

d. Politiek/bestuurlijk: 
i. Doordat er twee naast elkaar bestaande erkenningsprocessen komen, ontstaat het risico dat het 

resultaat afhankelijk is van het gekozen proces, wat -als dat uit komt- de verantwoordelijk 
bewindspersoon in de problemen kan brengen. 

ii. Daarnaast is de wijze van inwerkingtreding van het waarschuwingsmechanisme nog niet 
vastgesteld. Het risico bestaat dat ervoor wordt gekozen dat alleen (tucht)maatregelen die zijn 
opgelegd na invoering van de richtlijn verplicht in het IMI-systeem hoeven te worden gemeld. Dat 
leidt ertoe dat nog lang aanvullende handelingen moeten worden verricht bij EBK aanvragen, 
hetgeen het risico op fouten vergroot. 
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Aanbevelingen voor vervolg 

10 	Het Agentschapsonderzoek schetst het beeld van een uitvoeringsorganisatie (CIBG) aan de vooravond 
van de invoering van aangepaste en deels nieuwe wetgeving. Deze fase wordt gekenmerkt door nog 
resterende invoeringsonzekerheden, en de wetenschap dat die onzekerheden (nog) grote effecten kunnen 
hebben op de operationele realiteit van de uitvoeringsorganisatie. Dit is een voor uitvoeringsorganisaties in 
het algemeen en het CIBG in het bijzonder relatief gebruikelijke situatie. 

11 	Om de implementatie zo succesvol mogelijk te laten verlopen is het van belang de ambities af te 
stemmen op de ontwikkelingen binnen het CIBG: de klant moet immers kunnen vertrouwen op de door het 
CIBG afgegeven verklaring en als dit niet het geval is wordt de minister daarop aangesproken. 

12 Ten aanzien van de implementatie van de richtlijn zijn de volgende zaken van belang: 
a. 	De resterende tijd voor implementatie is niet ruim meer volgens de medewerkers van het CIBG. Het 

beeld tekent zich af dat het in ieder geval zaak is door te gaan met de implementatie, zonder direct 
onomkeerbare en/of kostbare stappen te zetten. 

b. 	Uit dit agentschapsonderzoek op hoofdlijnen blijkt dat er nog veel zaken onzeker zijn. Twee tijdens dit 

onderzoek geïdentificeerde manieren voor het CIBG om onzekerheden te reduceren zijn: 
i. Verstevigen en verkorten van de communicatielijnen binnen het CIBG en richting VWS, 

ketenpartners en EU, zodat er over en weer geen informatieachterstanden ontstaan. 
ii. Onzekerheid kan tot op zekere hoogte worden gereduceerd door de onzekerheid te benoemen, 

beschrijven en expliciet onderdeel van het gesprek met de opdrachtgever (VWS) te maken. 
c. 	Het is aan te bevelen in de eerste helft van 2015 een gedetailleerde procesanalyse uit te voeren en een 

raming te maken van de te verwachten aantallen en de werklast, zodat het CIBG tijdig zicht heeft op de 
omvang van de uit te voeren taken. Voor een gedetailleerde procesanalyse is het randvoorwaardelijk 
dat verschillende onduidelijkheden zijn weggenomen en/of keuzes zijn gemaakt. 

13 Ten aanzien van de uitvoering van de richtlijn zijn er de volgende aandachtspunten: 
a. Het is van belang dat VWS en het CIBG, in een zo vroeg mogelijk stadium, een gedeeld en 

gedetailleerd beeld ontwikkelen ten aanzien van de termijnen die gelden voor de richtlijn om een goed 
beeld te krijgen van de benodigde doorlooptijden van processen en daar aan verbonden risicos. 

b. Termijnen gelden niet alleen voor het CIBG, maar ook voor (een aantal) ketenpartners. OM de 
termijnen te halen is het zaak de interne processen op orde te hebben en de processen onderling en in 
de keten goed op elkaar aan te sluiten. 

c. Om 'workarounds', extra werk en kansen op fouten te voorkomen is het te prefereren dat alle lopende 
waarschuwingen in het IMI-waarschuwingsmechanisme worden meegenomen. Het is aan te raden dit 
punt te (laten) agenderen (door VWS) bij overleg op Europees niveau. 
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1. 	Inleiding 

1.1 	Achtergrond 

14 In een aanzienlijk aantal lidstaten van de EU speelt een gecombineerde trend van een afname in de 
beroepsbevolking en een stijging van de vraag naar hooggekwalificeerde arbeidskrachten. Ook in de 

zogenoemde gereglementeerde beroepen, zoals apotheker, architect, beveiligingsmedewerker, leraar, 
machinist (spoor), en tandarts. Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit is een van de opties om in de toekomst 

op het niveau van de Europese Unie vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Daarvoor is dan wel 
afstemming noodzakelijk over de omgang met beroepsbeoefenaren die in de ene Europese lidstaat een 
beroepskwalificatie hebben verworven en hun beroep in een andere Europese lidstaat willen uitoefenen. De 
herziene EU-richtlijn `erkenning beroepskwalificaties' (richtlijn 2013/55/EU, d.d. 20 november 2013) (hierna: de 
richtlijn) schrijft aan de lidstaten voor hoe erkenning van beroepskwalificaties voor beroepsbeoefenaren uit 
andere lidstaten moet plaatsvinden. 

1.2 	Aanleiding 

15 	Om de mobiliteit van gereglementeerde beroepsbeoefenaren binnen de EU (verder) te vergemakkelijken, 
is op 20 november 2013 door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie de richtlijn 
'erkenning beroepskwalificaties' herzien. 

16 Deze richtlijn voorziet in: 
a. De automatische erkenning van een beperkt aantal beroepen (door de Europese beroepskaart (hierna: 

EBK)) op basis van geharmoniseerde minimumopleidingseisen (sectorale beroepen); 
b. Een algemeen stelsel voor de erkenning van opleidingstitels en de automatische erkenning van 

beroepservaring. 

17 	Het doel van de EBK is de erkenningsprocedure te vereenvoudigen en de kostenefficiëntie en de 
operationele efficiëntie te verbeteren. Dit zal ten goede komen aan beroepsbeoefenaren en bevoegde 
autoriteiten. De werking van de EBK moet worden ondersteund door het Informatiesysteem interne markt 

(hierna: IMI-systeem) zoals vastgelegd in Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie. De EBK en het IMI-systeem moeten niet alleen bijdragen tot synergievoordelen 

en vertrouwen tussen de bevoegde autoriteiten, maar tegelijkertijd ook dubbel administratief werk en dubbele 
erkenningsprocedures voor de bevoegde autoriteiten voorkomen en de beroepsbeoefenaren meer 
transparantie en zekerheid verschaffen. 

18 De vier grootste inhoudelijke herzieningen van de richtlijn zijn: 
a. 	Toevoeging van een nieuw proces 'Europese beroepskaart'; de richtlijn voorziet in de automatische 

erkenning (door middel van de EBK) van een beperkt aantal beroepen op basis van geharmoniseerde 
minimumopleidingseisen (sectorale beroepen) en een algemeen stelsel voor de erkenning van 
opleidingstitels en de automatische erkenning van beroepservaring); 
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b. Uitbreiding van het bestaande proces 'waarschuwingsmechanisme'; nationale bevoegde autoriteiten 

worden verplicht elkaar te waarschuwen in het geval voor een automatisch erkende gezondheidswerker 
sprake is van een tijdelijk of definitief verbod tot uitoefening van het beroep ; 

c. Uitbreiding van het bestaande proces 'taaltoets'; de richtlijn voorziet in de mogelijkheid om taalproeven 
uit te kunnen voeren ná erkenning van de beroepskwalificaties. Met name voor beroepen waarbij de 
veiligheid van de patiënt in het geding is; 

d. Toevoeging van een nieuw proces 'gedeeltelijke toegang'; daarmee ontstaat de mogelijkheid 
(gedeeltelijke) beperkingen op te leggen in de beroepsuitoefening die grensoverschrijdend plaatsvindt. 

19 	De herziening van de richtlijn brengt een aantal nieuwe taken en nieuwe processen met zich mee 
waaraan de Nederlandse Staat dient te voldoen. Dit heeft gevolgen voor een aantal departementen, omdat zij 
beleidsverantwoordelijk zijn voor een of meerdere gereglementeerde beroepen', onder coordinatie van het 

ministerie van OC&W. Voor VWS treedt de directie MEVA op als gedelegeerd opdrachtnemer van OC&W. De 
werkzaamheden die voor WIS voortvloeien uit de wijziging van de richtlijn worden ondergebracht bij het 
agentschap CIBG en moeten (voor het deel dat de richtlijn voor 2016 voorschrijft) uiterlijk begin 2016 zijn 
geïmplementeerd. 

20 	De agentschapsstatus van het CIBG brengt met zich mee dat bij het onderbrengen van nieuwe 
verantwoordelijkheden en uitvoeringstaken eerst een Agentschapsonderzoek ('AGO') wordt uitgevoerd, 
waarin kort gezegd de impact van de nieuwe opdracht op de uitvoeringsorganisatie wordt uitgewerkt en 
beschreven, inclusief een detailanalyse van de processen en een raming van de werklast. Dit 

Agentschapsonderzoek is op verzoek van de opdrachtgever CIBG beperkt tot een onderzoek op hoofdlijnen. 
Er zijn op het moment van dit onderzoek nog te veel zaken onduidelijk op (Europees) beleidsniveau om een 

diepgravend onderzoek uit te voeren over wat de richtlijn feitelijk voor 'de werkvloer' en daaraan gerelateerd 
voor de beroepsbeoefenaren concreet betekent. Significant heeft dit Agentschapsonderzoek op hoofdlijnen in 
de periode november tot december 2014 uitgevoerd. Het voorliggend document betreft de rapportage hiervan. 

21 	Om een volledig Agentschapsonderzoek te verkrijgen, waarin naast meer zicht krijgen op de aantallen te 
verwerken zaken (per processtroom), een detailanalyse van de processen en een raming van de werklast, 

tevens de risico's en mogelijke beheersmaatregelen nader zijn uitgewerkt, raden wij aan een verdiepend 
onderzoek te laten uitvoeren. Hiermee komt een totaalbeeld tot stand waar zowel vanuit de zijde van het 

CIBG als MEVA tijdig geanticipeerd kan worden op mogelijke ontwikkelingen. Randvoorwaarde daarbij is wel 
dat een aantal onduidelijkheden - zoals in dit Agentschapsonderzoek beschreven - is weggenomen. 

I  Dat zijn in ieder geval de ministeries van BZK, EZ, Financiën, lenM, OC&W, SZW VenJ, VenW, VROM en VWS. 
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2. Onderzoeksopzet 

2.1 	Vraagstelling 

22 	Het doel van het Agentschapsonderzoek is de systematische inventarisatie van de nieuwe omgeving, 
verantwoordelijkheidsverdeling, risico's en - op hoofdlijnen — impact op de processen die de nieuwe taken en 

de uitbreiding op het huidige takenpakket voor het CIBG naar verwachting met zich meebrengen. Deze 
inventarisatie is nodig om inzicht te krijgen in de wijze waarop het CIBG de nieuwe taken conform de gestelde 

agentschapseisen, zoals gesteld in de regeling agentschappen2, uit kan voeren. 
We formuleren de hoofdvraag van dit onderzoek als volgt: 

Onderzoek (ex ante) en beschrijf zo goed mogelijk welke impact de invoering van de nieuwe taken ten 

gevolge van de herziening van de richtlijn gaat hebben op het CIBG, door systematische inventarisatie van de 

nieuwe omgeving en het in kaart brengen van de verantwoordelijkheidsverdeling, risico's en - op hoofdlijnen -

de processen, producten en diensten. 

2.2 	Aanpak 

23 Gelet op de korte doorlooptijd (acht weken) die voor het onderzoek beschikbaar was, is gekozen voor een 
pragmatische aanpak die is gebaseerd op deskresearch en interviews. Er zijn ongeveer 30 documenten 
bestudeerd en 15 personen geïnterviewd. Daarnaast zijn de voorlopige resultaten gepresenteerd aan de 

opdrachtgevers (CIBG/VWS (MEVA)) en aan de afdeling Registersi  van het CIBG, teneinde het opgehaalde 
beeld te toetsen. 

2.3 	Reikwijdte 

24 	Het onderzoek beperkt zich in dit stadium tot de hoofdlijnen van het Agentschapsonderzoek, meer 
specifiek de in de onderzoeksvraag opgenomen elementen (omgevingsanalyse, procesanalyse op hoofdlijnen 
en risicoanalyse). Enkele relevante onderwerpen zijn in dit stadium buiten beschouwing gebleven, namelijk: 
a. 	Gelet op de veelheid aan ontwikkelingen binnen het CIBG en in haar omgeving en de ontwikkelfase 

waarin de wetgeving en implementatie zich bevindt, is het niet zinvol en efficiënt op het moment van dit 

onderzoek dieper te gaan dan een globale beschrijving van de processen, producten en diensten. 
Raming van de aantallen, werklastmeting, detailanalyse van de processen en beschrijving van de 

administratieve organisatie zijn dan ook in dit Agentschapsonderzoek buiten beschouwing gebleven. Dit 
zijn onderdelen die, zoals eerder aangegeven, in een verdiepend Agentschapsonderzoek zeker een 
plaats moeten krijgen; 

2  Regeling van de minister van Financiën van 28 september 2012 over instelling, opzet en werking van agentschappen. 

3  Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de 

afdeling Registers is de afdeling binnen het CIBG die de registratie ten behoeve van de Wet BIG voert. 
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b. De onderwerpen gedeeltelijke en tijdelijke toegang (met en zonder controle van kwalificaties) zijn op dit 
moment (nog) onvoldoende uitgewerkt binnen de richtlijn, de wetgeving en binnen het CIBG om 
hierover in het kader van het Agentschapsonderzoek zinvolle uitspraken te doen; 

c. Binnen dit Agentschapsonderzoek doen wij geen uitspraken over de wijze waarop de richtlijn binnen het 
CIBG moet worden geïmplementeerd ('hoe' de richtlijn wordt uitgevoerd is aan het CIBG), maar we 
doen wel aanbevelingen voor het vervolg. In een mogelijk vervolgonderzoek kan hier aandacht aan 
worden besteed; 

d. Dit Agentschapsonderzoek is enkel gericht op de effecten van de richtlijn op de Nederlandse situatie en 
daarbinnen op het domein van VWS (MEVA) en het CIBG. Effecten op andere departementen en 
andere lidstaten zijn buiten beschouwing gebleven. Om de uitvoering (in Nederland) zoveel mogelijk 
uniform te laten verlopen, is het wel aan te raden deze verbinding bij implementatie en uitvoering van 
de richtlijn te maken. 
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3. Omgevingsanalyse 

25 De omgevingsanalyse is uitgevoerd met het oog op de implementatie en uitvoering van de richtlijn. De 
partijen die daarin een belangrijke rol spelen zijn meegenomen in deze omgevingsanalyse. De 
omgevingsanalyse is uitgevoerd vanuit de context van de herziene richtlijn en bijbehorende taken. In de 
omgevingsanalyse hebben wij de rollen, verantwoordelijkheden en (wederzijdse) afhankelijkheden in de 

uitvoerende en bestuurlijke context systematisch in kaart gebracht. 

26 	De omgevingsanalyse is uitgevoerd aan de hand van interviews waarin de uitkomsten van de 
documentanalyse zijn getoetst en aangevuld met inzichten betreffende de mogelijke rollen die betrokken 
partijen aan kunnen nemen en bij wie verantwoordelijkheden het best kunnen worden belegd. 

3.1 	CIBG 

27 	Het CIBG is opdrachtnemer en uitvoerder van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
(hierna: Wet BIG). Daarnaast speelt de wet Algemene wet erkenning EG beroepskwalificaties een 

kaderstellende rol, aangezien de kaders van de richtlijn met deze wet worden vertaald naar Nederlandse 
wetgeving. 

28 	Het CIBG heeft de ambitie om binnen de rijksoverheid dé organisatie te worden op het gebied van 
registers voor (gewaarmerkte) identiteiten. Het CIBG slaat haar vleugels verder uit buiten het zorgdomein en 
voert nu ook registraties uit op het onderwijsdomein (lerarenregister en schoolleidersregister) en het CIBG 
beheert het Rijks Identificerend Nummer (RIN) en de Verwijsindex Risicojongeren (VIR).4  

29 	Om haar ambitie waar te maken is het CIBG in transitie. Dit leidt tot een veelheid aan grote(re) en 
kleine(re) ontwikkelingen en/of projecten waarmee het CIBG werkt aan de transitie, terwijl 'de winkel open 

blijft'. Uit de interviews is gebleken dat de ontwikkelingen onder andere betreffen: 
a. Verbeteren en professionaliseren van de organisatie; 

b. Introductie van het Generiek Primair Proces (hierna: GPP); 
c. Organiseren van de 1-kolom; 
d. Digitaliseren van de werkprocessen. 

3.2 	Bestuurlijk 

3.2.1 De Europese Unie 

30 De richtlijn geldt voor de EU-lidstaten en Zwitserland. Dat zijn in totaal 29 landen. De richtlijn is op 20 
november 2013 door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie vastgesteld, maar belangrijk 

is op welke wijze invulling wordt gegeven aan de richtlijn. De 'implementation act' (verwacht in maart 2015) zal 
op een heel aantal punten duidelijkheid moeten scheppen voor de lidstaten ten aanzien van de implementatie 

en uitvoering van de richtlijn. VWS is als gedelegeerd opdrachtgever goed ingevoerd in de Europese context 

4  Zie: www.CIBG.nl  
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van deze richtlijn en behartigt daarin belangen van Nederland (en dus ook van het CIBG). Daarnaast worden 
vanuit de EU overleggen en informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarop VVVS en/of het CIBG zijn 
aangesloten. 

31 Het IMI-systeem wordt door de Europese Commissie en de lidstaten gezamenlijk ontwikkeld en 
voornamelijk gefinancierd door het IDABC-programma5  en het ISA-programma6. Ten behoeve van de 
implementatie van de richtlijn wordt een nieuwe release voorbereid. De status ervan en de beoogde werking 

zijn nog onduidelijk. Er is een opleiding gegeven aan de IMI-coordinatoren, maar welke vertegenwoordiger(s) 
van Nederland hieraan hebben deelgenomen is de bij dit onderzoek betrokken personen onbekend. Ook 
wordt het IMI-systeem naar verwachting van de geïnterviewden pas in november 2015 opgeleverd, twee 
maanden voor de startdatum. 

3.2.2 Nederland 

32 De voornaamste spelers in Nederland op politiek/bestuurlijk vlak zijn: 
a. Het ministerie van OC&W (OC&W): opdrachtnemer namens Nederland voor de richtlijn en wetgever 

voor de 'erkende beroepen'; 

b. Het ministerie van EZ (EZ): vertegenwoordiger voor Nederland voor het IMI-systeem; 
c. Het ministerie van VWS (VWS): opdrachtgever en financier voor de activiteiten die het CIBG uitvoert in 

het kader van de Wet BIG, eigenaar van het CIBG, beleidsverantwoordelijke voor de Wet BIG ('erkende 
zorgberoepen') en gedelegeerd opdrachtnemer voor de richtlijn. 

33 	De wetgeving voor de 'erkende beroepen' (OC&W) en de BIG-wetgeving (VWS) is in concept gereed en 
zal naar verwachting van de beleidsmedewerker van VWS die hierbij betrokken is, niet (drastisch) wijzigen. 

34 VWS is voor het CIBG de 'spin in het web' ten aanzien van de (implementatie van de) richtlijn. VWS heeft 
(voor de zorgberoepen) een belangrijke rol in het Europese traject van totstandkoming van de richtlijn tot aan 
inbedding ervan in de Nederlandse wetgeving, richting de ketenpartners in het primaire proces en is 
opdrachtgever, eigenaar en financier van het CIBG. Ook het in goede banen leiden van de aansluiting op (de 
ontwikkeling van) het IMI-systeem is onderdeel van deze coördinerende verantwoordelijkheid. Daarnaast 
heeft de beleidsmedewerker van MEVA te kennen gegeven dat de minister dit graag snel en goed geregeld 
wil hebben, mede naar aanleiding van politieke aandacht en media-aandacht. Tijdens het Nederlandse 
voorzitterschap van de EU komt dit onderwerp volgens de beleidsmedewerker mogelijk aan de orde, met 

name omdat Nederland op het gebied van erkennen en tucht in Europa voorop loopt. 

3.3 	Keten partners in primair proces 

35 	De voornaamste ketenpartners in het primair proces zijn: 

5  IDABC staat voor: Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and 

Citizens. 

6  ISA-programma staat voor: programme on Interoperability Solutions for European Public Administrations, businesses and 

citizens. 
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a. CBGV: toetser/adviseur (minister beslist) ten aanzien van erkenning beroepskwalificatie en 

vakbekwaamheid voor niet gereglementeerde beroepen die vallen onder het algemeen stelsel; 
b. CITO, Babel: uitvoerder toets taalvaardigheden; 
c. Nuffic, SBB: uitvoerder waardering onderwijskundig niveau opleidingen; 
d. Specialistenverenigingen: toetser/beslisser ten aanzien van toegang tot het specialisme; 
e. Tuchtcolleges/rechters: oordelen/recht spreken over (vermeende) medische fouten. 

36 De ketenpartners spelen allen hun eigen specifieke rol (zoals hierboven aangegeven) in het proces van 
erkennen en registreren van medische professionals van erkende beroepen in Nederland. Het is van belang 

dat de ketenpartners worden meegenomen en aangesproken op de implementatie van de richtlijn. Daarbij zijn 
de volgende belangrijkste in de richtlijn gestelde (fatale) termijnen een bijzonder aandachtspunt=: 
a. Controle op volledigheid (1 week); 
b. Authentiseren en valideren (meestal 1 maand); 
c. Erkennen. 

37 	De termijnen zijn (deels) verschillend afhankelijk van het proces (automatische erkenning, algemeen 
stelsel of tijdelijke toegang). Indien bijvoorbeeld niet tijdig een ontbrekend document wordt opgevraagd in de 
fase 'controle op volledigheid' gaat de termijn voor 'authentiseren en valideren' al in, terwijl als het 
ontbrekende document binnen de termijn wordt opgevraagd in de fase 'controle op volledigheid' de termijn 
voor authentiseren en valideren nog niet in gaat .7  

Bron: Annex C - 2nd EPC Focus group, workflow presentation, March 2014 
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4. 	Procesanalyse 

38 Met de implementatie van de richtlijn is een wijziging voorzien op de vier onderstaande onderdelen. Voor 
twee onderdelen betreft het een uitbreiding van bestaande processen, de overige twee onderdelen vragen om 
geheel nieuwe processen: 
a. Europese beroepskaart: nieuwe opdracht, nieuw proces; 

b. Waarschuwingsmechanisme: uitbreiding van het bestaande proces; 
c. Taaltoets: uitbreiding van het bestaande proces; 

d. Gedeeltelijke toegang: nieuwe opdracht, nieuw proces. 

39 We hebben voor de eerste drie onderdelen gekeken naar de huidige situatie en de verwachte impact 
hierop van in de richtlijn voorziene wijzigingen. We beschrijven de impact per proces op hoofdlijnen. 

40 	Met betrekking tot de 'gedeeltelijke toegang' is op dit moment nog te weinig bekend om een inhoudelijke 
uitspraak te kunnen doen over de impact. Het is een nieuw onderdeel in de richtlijn maar het is nog niet in 
detail uitgewerkt (mogelijk dat de 'implementation act' de nodige duidelijkheid zal scheppen). Het CIBG heeft 

hier geen ervaring mee en het is onbekend hoe andere landen hiermee om willen gaan. Ook is onduidelijk 
voor welke zorgberoepen sprake gaat zijn van gedeeltelijke toegang. In de door het CIBG uitgevoerde 

uitvoeringstoets is aangegeven dat de registratie van deze gedeeltelijke toegang lijkt op de huidige 
geclausuleerde inschrijving8. Van deze kennis zou het CIBG gebruik kunnen maken. 

4.1 	Europese beroepskaart 

41 	De Europese beroepskaart (EBK) is een elektronisch document dat dient als bewijs dat een migrerende 
beroepsbeoefenaar aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet om tijdelijk en incidenteel diensten te 
verrichten in een betrokken staat, of de beroepskwalificaties van een migrerende beroepsbeoefenaar zijn 
erkend met het oog op vestiging in een betrokken staat.9  Er zijn twee routes mogelijk om een EBK aan te 
vragen: via 'automatische erkenning' en via het 'algemeen stelsel'. Beide zijn in deze paragraaf beknopt 
uitgewerkt. 

4.1.1 Automatische erkenning 

42 Voor de EBK, ofwel de European Professional Card (EPC), is door de EPC Focus Group een 
workflowdocument opgesteld waarin het beoogde procesverloop op hoofdlijnen is weergegeven'''. Dit proces 
komt op hoofdlijnen overeen met de Generiek Primair Processen (GPP) 'indienen aanvraag' en 'verwerken 
aanvraag' van het CIBG. Voor de doeleinden van dit Agentschapsonderzoek hebben we de drie processen 

schematisch weergegeven in één procesoverzicht op hoofdlijnen. De schematische weergave van dit proces 
is opgenomen in figuur 1. 

B  Een geclausuleerde inschrijving is een tijdelijke inschrijving in het BIG-register voor een specifiek specialisme met het oog 

op het opleiden van buitenlandse artsen ten behoeve van de gezondheidszorg in het land van herkomst. 

9  Concept wetsontwerp implementatie richtlijn erkenning beroepskwalificaties. 

l°  Annex C - 2nd EPC Focus group, workflow presentation, March 2014. 
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Figuur 1. Schematische weergave proces Europese beroepskaart 

43 Hieronder geven we een korte beschrijving van de processtappen en beschrijven, per processtap, de 
opmerkingen en/of aandachtspunten die in dit Agentschapsonderzoek bij de betreffende processtap zijn 
aangetroffen. 

44 Stap 1: Uploaden documenten EBK-aanvraag (door de klant in het IMI-systeem) 
De klant zal in het IM I-systeem de benodigde documenten moeten uploaden om een EBK-aanvraag te 

kunnen indienen. In het GPP worden verschillende basisgegevens direct door het registratiesysteem (smart 
site/klantportaal) geverifieerd. Het is tot op heden onbekend: 
a. In hoeverre in het IMI-systeem koppelingen met de basisregistraties (kunnen) worden gerealiseerd; 
b. In hoeverre (en op welke wijze) in het IMI-systeem authenticatie van de aanvrager (automatisch) 

plaatsvindt; 
c. In hoeverre (en op welke wijze) door het IMI-systeem controle op volledigheid van de aanvraag wordt 

uitgevoerd. 

Hoe minder koppelingen, authenticaties en verificaties er zijn/worden gerealiseerd hoe minder zekerheid er is 
ten aanzien van (de identiteit van) de aanvrager en (de authenticiteit van) de aanvraag. 

45 Stap 2: Indienen EBK-aanvraag (door de klant) 

46 Stap 3: Controleren compleetheid (door de 'home member state'll) 
Het is tot op heden onbekend of deze stap, als Nederland de 'home member state' is, binnen het IMI-systeem 
wordt uitgevoerd, of via het ZORRO-systeem/het `self service portaal' (GPP). Daarbij is het de vraag in 
hoeverre het IMI-systeem en ZORRO/GPP aan elkaar te koppelen zijn en indien dat niet zo is hoe kan worden 
geborgd dat meerdere aanvragen van eenzelfde persoon uniform worden beoordeeld. 

47 Stap 4: bepalen authenticiteit uploads (door de 'home member state') 

De uploads van de aanvrager worden door de 'home member state' op authenticiteit getoetst. Per document 
kunnen aantekeningen worden toegevoegd. Het is tot op heden onbekend: 
a. Of en in hoeverre dit automatisch kan plaatsvinden; 
b. Of en in hoeverre het CIBG bij het vaststellen van authenticiteit afhankelijk is van andere instanties; 
c. Of (en op welke manier en hoeveel) de indiener moet betalen voor uitvoering van deze stappen 

11  De term 'home member state' is nog door de Europese Commissie definitief vast te stellen. Het is of de lidstaat waar de 

beroepsbeoefenaar gevestigd is, of de lidstaat waar hij zijn beroepskwalificaties heeft behaald. 
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48 Bij stap 5 zijn twee uitkomsten mogelijk: 
a. Stap 5a: de aanvraag voldoet aan eisen (door naar stap 6); 
b. Stap 5b: de aanvraag voldoet niet aan eisen, waarvan de indiener door de 'home member state' op de 

hoogte wordt gebracht (einde proces). 

49 Stap 6: valideren en doorsturen uitkomst naar de 'host member state'12  (door de 'home member state') 

50 Stap 7: verifiëren uitkomst en verstrekken EBK (door de 'host member state') 
Het is tot nu toe onbekend hoe (snel) aanvullende vragen via het IMI-systeem kunnen worden gesteld en 

beantwoord. Hierbij is het volgende effect te verwachten: hoe lager het vertrouwen in de andere lidstaat en/of 
hoe onduidelijker de ingediende aanvragen (in de ogen van de 'host member state'), hoe meer vragen via het 
IMI-systeem zullen worden gesteld en moeten worden beantwoord. 

51 	Met het afgeven van een EBK heeft de zorgprofessional een erkenning in de 'host member state'. Indien 
Nederland de 'host member state' is, zal de zorgprofessional zich ook nog moeten registreren. Hieraan 
kunnen extra eisen worden gesteld ten opzichte van de EBK, zoals het halen van een taaltoets (waarover 
later meer) of het moeten voldoen aan eisen van vakbekwaamheid die worden gesteld in het kader van de 
herregistratie. 

4.1.2 Algemeen stelsel 

52 	Naast de automatische erkenning (die door de afdeling Registers van het CIBG wordt afgehandeld) blijft 
de route van erkenning en registratie van beroepskwalificaties via het algemeen stelsel bestaan (die door het 
CBGV/VV wordt afgehandeld). Een belangrijk onderdeel hiervan is de taaltoets, die we verderop in dit 
hoofdstuk beschrijven. 

53 De procedure voor erkenning via de richtlijn is niet anders dan de huidige procedure via het algemeen 
stelsel. Een belangrijk verschil zit in de termijn. De richtlijn stelt een termijn van twee maanden voor beroepen 
met EBK . Dat is korter dan de nu geldende termijn van vier maanden (en die wordt niet in alle gevallen 

gehaald). Daarnaast betreft de termijn in de richtlijn waarschijnlijk een fatale termijn, wat betekent dat 
overschrijding van de termijn leidt tot erkenning. 

54 In de procedure voor erkenning van beroepskwalificaties kan een diplomawaardering worden gevraagd. 
Deze taak ligt bij NUFFIC. Aangezien de afhandeling van een aanvraag in de richtlijn maximaal twee 
maanden mag kosten, moeten hierover afspraken worden gemaakt met NUFFIC en SBB. Hierbij horen ook 

afspraken over hoe te handelen indien de afgesproken termijnen niet gehaald (dreigen te) gaan worden. 

55 	Ingeval Nederland de home state is in het proces, leidt dit tot (extra) werk voor de afdeling Registers. 
Deze afdeling moet via IMI de relevante stukken uploaden voor de host state13. De vraag is in hoeverre de 

12  De 'host member state' is de EU-lidstaat (of Zwitserland) van bestemming van de aanvrager. 
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hiervoor beschikbare termijn procesmatig haalbaar is (binnen de huidige processen en met de huidige 

bemensing). 

56 	Naast de nieuwe processen blijven de reguliere (huidige) processen gehandhaafd. Deze processen 

worden komend jaar aangescherpt met de implementatie van het GPP. Bij deze implementatie moet de 'fit' 

met de EBK goed worden vormgegeven. Er moet goed worden gekeken naar de noodzaak voor procesmatige 

en inhoudelijke verschillen tussen de nieuwe EBK-processen en de huidige processen. 

4.2 	Waarschuwingsmechanisme 

57 Voor het waarschuwingsmechanisme zijn in de huidige situatie een aantal BIG-processen van kracht. 

Deze processen zijn gericht op het doorvoeren van aantekeningen/doorhalingen/uitspraken en bevelen 

(hierna: waarschuwingen) van Nederlandse autoriteiten in Nederland. De verwerking van waarschuwingen uit 

het buitenland voor het nieuwe proces via het IMI-systeem is nog niet uitgewerkt. Een risico voor de 

procesinrichting is dat tot op heden onbekend is met wie (welke gremia) de waarschuwingen die uit het 

buitenland komen en in Nederland worden overgenomen moeten worden gedeeld (en op welke wijze). Zo 

lang dat niet bekend is, kunnen de processen niet (volledig) worden ingericht. 

58 Voor verschillende beroepsgroepen bestaan eigen routes die bij waarschuwingen vanuit eigen 

beroepsautoriteiten (of via de rechter) worden doorlopen. Het CIBG zal op al deze routes moeten zijn 

aangesloten om een volledig en actueel overzicht te hebben van alle (zorg)professionals met een 

beroepsbeperking. De extra handelingen die erbij komen zijn het verwerken van waarschuwingen van andere 

lidstaten en het melden van Nederlandse waarschuwingen aan andere lidstaten door ze te vermelden in het 

IMI-systeem. Afhankelijk van de inrichting van het IMI-systeem en ZORRO-systeem moet mogelijk ook actie 

worden ondernomen bij afloop van een tijdelijke maatregel. In figuur 2 is het proces van verwerken van 

waarschuwingen op hoofdlijnen weergegeven. 

13  N.B.: in de Uitvoeringstoets wordt gesteld dat de CBGV in deze procedure om advies wordt gevraagd, waarbij de richtlijn 

meebrengt dat hiervoor een kortere termijn beschikbaar is dan voorheen. In dit Agentschapsonderzoek is door meerdere 

respondenten aangegeven dat het niet zinvol lijkt de CBGV in dit proces een adviserende rol te geven. 
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Figuur 2. Schematische weergave proces waarschuwingsmechanisme 

ss Vergelijking van de huidige situatie met de in de richtlijn voorziene werkwijze levert een aantal risico's op: 
a. Voor het verkrijgen van de aantekeningen, doorhalingen, uitspraken en bevelen is het CIBG afhankelijk 

van in- en externe leveranciers, zoals rechtbanken en tuchtcolleges. Een mogelijk risico is dat deze 
leveranciers niet of niet tijdig de informatie (kunnen) leveren over de aantekeningen, doorhalingen, 
uitspraken en bevelen, waardoor het CIBG niet kan voldoen aan de in de richtlijn gestelde termijnen 

voor het melden van waarschuwingen"; 
b. Hetzelfde kan gelden voor het tijdig beantwoorden van vragen die lidstaten stellen naar aanleiding van 

door Nederland verzonden waarschuwingen. De vraag is in hoeverre het CIBG deze vragen kan afdoen 
zonder ondersteuning van de genoemde in- en externe leveranciers15; 

c. Het is nog onbekend hoe in het kader van het waarschuwingsmechanisme het overgangsrecht wordt 
ingericht. Worden alle lopende of alleen nieuwe waarschuwingen aan het IM I-systeem toegevoegd? Als 

alleen nieuwe waarschuwingen worden toegevoegd zal het heel lang duren voordat het IMI-systeem 
volledig dekkend is qua waarschuwingen (uitgaande van ideale vulling door de lidstaten). Als alleen 

nieuwe waarschuwingen worden toegevoegd is het ook relevant te bepalen in welke fase van het 
proces de zaak moet zijn om te mogen worden toegevoegd: gaat het om de datum waarop de zaak is 

aangespannen, is uitgesproken, onherroepelijk is, et cetera. 

4.3 	Taaltoets 

so Met de richtlijn is voorgeschreven dat bevoegde autoriteiten na erkenning van beroepskwalificaties 
taaltoetsen moeten kunnen uitvoeren. In de huidige situatie kunnen taaltoetsen worden uitgevoerd als 

onderdeel van de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV-toets) in het kader van een Verklaring van 
Vakbekwaamheid (VV).16  Het CIBG heeft in het conceptdocument 'procestekening AKV-toets en delta 

taaltoets project EBK, 30 oktober 2014' een overzicht opgesteld van de huidige activiteiten rond het AKV en 
de verschillen met de voorziene EBK-taaltoets (hierna: EBK-taaltoets). Een belangrijk verschil tussen de AKV-
taaltoets en de EBK-taaltoets is dat de eerste voor erkenning wordt afgenomen en de tweede pas ná 
erkenning kan worden afgenomen (vóór eventuele registratie). 

61 

14  Dat is niet alleen een probleem voor het (tijdig) melden van de waarschuwingen via het IMI-systeem, maar leidt ook tot 

(tijdelijke) manco's op de Nederlandse overzichten van zorgprofessionals met een beroepsbeperking. 

15  Het aantal vragen dat naar aanleiding van verzonden of ontvangen waarschuwingen wordt gesteld, en daarmee de mate 

van aanvullend handmatig werk bepaalt, is mede afhankelijk van de duidelijkheid/compleetheid (in ogen van de ontvanger) 

van deze waarschuwingen. 

16  Binnen de EBK is de taaltoets verplicht voor de zogeheten 'artikel 3 beroepen'. Daarnaast zijn taaltoetsen mogelijk voor 

'artikel 34 beroepen' en 'artikel 36a beroepen', maar daarvoor is geen BIG-registratie van toepassing. Ook is het zo dat niet 

iedereen een taaltoets moet afleggen. Vele aanvragers zijn Nederlander die in het buitenland hebben gestudeerd en 

terugkomen. Zij hoeven de toets niet doen. Hetzelfde gaat waarschijnlijk gelden voor mensen die een certificaat 

Nederlandse taal- en communicatievaardigheden bezitten. 
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62 	In het genoemde conceptdocument worden meerdere (mogelijke) verschillen genoemd die we hieronder 
in verkorte versie opsommen: 
a. De bevoegde autoriteiten moeten na de erkenning van de beroepskwalificaties taaltoetsen kunnen 

uitvoeren. 
b. Nog niet duidelijk is voor welke beroepen de taaltoets moet gaan gelden. Dit kunnen beroepen zijn 

waarvoor nu een assessment met AKV wordt uitgevoerd of niet. 
c. De huidige AKV-toets is een onderdeel van de erkenning. De erkenning van 'niet aangewezen' 

diploma's is noodzakelijk voor een inschrijving in het BIG-register. De inschrijving in het BIG-register is 
voor artikel 3 beroepen noodzakelijk om in Nederland het beroep te kunnen uitoefenen. Voor de overige 

beroepen is er geen wettelijke inschrijfverplichting en bijbehorende erkenning om in Nederland te 
kunnen werken. Voor deze beroepen vindt geen taaltoets plaats. 

d. De specificaties voor een taaltoets zijn nog niet bekend. Deze specificaties kunnen verschillen van de 
specificaties zoals nu gelden voor de AKV toets, zoals door Babel en CITO uitgevoerd. De specificaties 
van de CITO en Babel toets verschillen. 
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5. 	Risicoanalyse 

63 	In deze paragraaf zijn de belangrijkste risicogebieden, zoals deze tijdens dit Agentschapsonderzoek zijn 
aangetroffen en met het CIBG zijn besproken, ten aanzien van de implementatie en uitvoering van de richtlijn 
weergegeven. Per risico worden de oorzaak, gevolg(en) en beheersmaatregel(en) benoemd. In bijlage A is 
een overzicht van geïnventariseerde risico's opgenomen. 

5.1 	IMI-systeem 

64 Oorzaak: de nieuwe release van het IMI-systeem wordt naar verwachting van het CIBG pas in november 
2015 opgeleverd; twee maanden voor inwerkingtreding. Dat is laat te noemen, te meer omdat de focusgroep 
voor het IMI-systeem is opgeheven en het onduidelijk is wat het IMI-systeem wel en niet gaat ondersteunen 

en op welke wijze. EZ is de vertegenwoordiger van Nederland voor het IM I-systeem en daarmee ook de IMI-
cobrdinator. Voor de IMI-coordinatoren is door de EU een training georganiseerd over het nieuwe IMI-

systeem, maar zowel bij WIS als bij het CIBG is nog niets bekend over de werking van de nieuwe release 
van het IMI-systeem. 

Gevolq(en): De functionaliteiten van het IMI-systeem worden in het slechtste geval pas bij de oplevering in 
november 2015 bekend en —als het IMI-systeem het al toe zou laten- is het op die korte termijn volgens de 

medewerkers van het CIBG niet mogelijk een geautomatiseerde koppeling te realiseren met het IMI-systeem. 
Daarnaast wordt sowieso niet gekoppeld met het ZORRO-systeem. Koppeling van systemen is pas aan de 

orde na implementatie van het nieuwe GPP en het nieuwe ICT-platform. Dit heeft effect op twee belangrijke 
processen: te weten de EBK en het waarschuwingsmechanisme. 
Beheersmaatreqe1(en): 
a. Meer informatie over de functionaliteiten van de nieuwe release van het IMI-systeem zien te verkrijgen 

door aansluiting te zoeken (via MS) richting EZ en de EU. 
b. Gelet op het feit dat een geautomatiseerde koppeling niet (direct) te realiseren is, is op korte termijn het 

maximaal haalbare een degelijke op menskracht gebaseerde interface, te organiseren tussen het IM (-
systeem en ZORRO (en het nieuwe ICT platform), met de nodige 'checks and balances' zodat de kans 
op fouten wordt geminimaliseerd. 

5.2 	Implementatietermijn 

66 Oorzaak: de resterende implementatietermijn is niet heel ruim meer. Daarbij komt dat het IMI-systeem en 
de 'implementation act' nog niet beschikbaar zijn en de Nederlandse wetgeving nog in concept is. Dat leidt 
ertoe dat nog veel zaken niet duidelijk zijn. 

Gevolg(en): het CIBG weet niet precies waar het zich op moet richten, terwijl dit voor de uitvoering van belang 

is. Het implementatietraject zal echter op korte termijn moeten beginnen om op de afgesproken datum van 16 
januari 2016 te kunnen starten. 

Beheersmaatreqe1(en): op basis van hetgeen nu bekend is kan een start worden gemaakt met de uitwerking 
van de processen (conform GPP). Als met VIS afspraken worden gemaakt over hoe om te gaan met 

wijzigingen in de conceptwetgeving kunnen deze betrokken worden in de uitwerking van de processen. Op het 
moment dat de 'implementation act' openbaar wordt kunnen de processen daarop worden herijkt. Indien 

voldoende flexibiliteit wordt ingebouwd en heldere, korte communicatielijnen worden opgezet, is het risico van 
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de late oplevering van de definitieve wetgeving en de late beschikbaarheid van het IMI-systeem beter 
beheersbaar. 

5.3 	Erkenningstermijnen 

66 Oorzaak: in de richtlijn worden (fatale) termijnen gesteld. Deze termijnen zijn nog onderwerp van 
onderhandeling. Het lijkt onontkoombaar dat er (fatale) termijnen komen voor de erkenningsprocedure van de 

EBK en het waarschuwingsmechanisme, alleen de duur van de termijnen staan nog niet helemaal vast. 
Gevolq(en): het niet halen van een (fatale) termijn leidt tot automatische erkenning in het kader van de EBK. 

Het niet halen van termijnen voor het waarschuwingsmechanisme leidt mogelijk tot maatregelen vanuit de EU. 
Beheersmaatregel(en): 
a. Om automatische erkenning als gevolg van overschrijding van (fatale) termijnen te voorkomen is het 

van belang de Nederlandse processen efficiënt te organiseren en noodmaatregelen gereed te hebben 
om (in overleg met de opdrachtgever) negatieve uitkomsten voor Nederland als gevolg van 
overschrijding van de termijnen te voorkomen; 

b. Daarnaast is het van belang duidelijke afspraken te maken met in- en externe leveranciers over het 
tijdig melden van waarschuwingen en beantwoorden van aanvullende vragen; 

c. Het is aan te raden een verdiepende (juridische) analyse uit te voeren over welke termijnen wel/niet 
'fataal' zijn en wat de voorwaarden zijn om termijnen stop te zetten en/of op te schorten; 

d. De uitvoering moet heldere instructies krijgen over hoe te handelen in voorkomende gevallen. 

5.4 	Politiek/bestuurlijk 

67 Oorzaak: De processen voor erkenning in het kader van de EBK komen naast de huidige (BIG) 
internationale processen te staan. 

Gevolq(en): Doordat er twee naast elkaar bestaande erkenningsprocessen komen, ontstaat het risico dat het 
resultaat afhankelijk is van het gekozen proces, wat - als dat uitkomt - de verantwoordelijk bewindspersoon in 
de problemen kan brengen. 
Beheersmaatreqel(en):  

a. Om ervoor te zorgen dat de processen zo veel mogelijk identiek zijn en zeker dezelfde uitkomsten 
opleveren is het raadzaam, daar waar de wettelijke kaders dat toestaan, dezelfde procedures te volgen 
en dezelfde toetsingscriteria te hanteren. Dat leidt tevens tot zo laag mogelijke kosten. Gezien de 
implementatie van de EBK en de aansluiting op de algemene erkenning BIG nog niet volledig 

vormgegeven is, is er nog ruimte hierop te sturen door zowel VVVS (voor het gehele stelsel dat onder de 
Wet BIG valt) als het CIBG (voor haar eigen processen). 

b. De samenhang tussen de verschillende processen kan op casusniveau worden geborgd door in alle 
processen een extra processtap in te bouwen waarin in zowel in ZORRO als in het IMI-systeem wordt 
gekeken of er al informatie over de aanvrager bekend is. 

68 	Oorzaak: de wijze van inwerkingtreding is voor het waarschuwingsmechanisme nog niet vastgesteld, 
maar een mogelijkheid is dat ervoor wordt gekozen alleen maatregelen die zijn opgelegd na invoering van de 
richtlijn verplicht in het IMI-systeem hoeven te worden gemeld. 
Gevolq(en): het gaat vele jaren duren voordat het overzicht in het IMI-systeem werkelijk alle professionals met 
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een beroepsbeperking omvat (bij ideaal gebruik van het IMI-systeem). Dat leidt ertoe dat nog lang 

aanvullende handelingen moeten worden verricht bij EBK aanvragen en dit vergroot het risico op fouten. 
Beheersmaatreqe1(en): de wijze van inwerkingtreding is nog niet vastgesteld, dus daarop kan nog invloed 

worden uitgeoefend. Mocht het niet op Europees niveau haalbaar zijn om alle waarschuwingen in het IM (-
systeem te krijgen, dan is het misschien mogelijk om met landen afspraken te maken om op vrijwillige basis 
meer waarschuwingen aan het IMI-systeem toe te voegen. 
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6. 	Aanbevelingen voor vervolg 

69 	Het Agentschapsonderzoek Herziening Richtlijn beroepskwalificaties zoals hiervoor op hoofdlijnen 
weergegeven schetst het beeld van een uitvoeringsorganisatie (CIBG) aan de vooravond van de invoering 

van aangepaste en deels nieuwe wetgeving. Deze 'vooravond'-fase wordt gekenmerkt door nog resterende 
invoeringsonzekerheden, en de wetenschap dat die onzekerheden (nog) grote effecten kunnen hebben op de 

operationele realiteit van de uitvoeringsorganisatie. Dit is voor uitvoeringsorganisaties in het algemeen en 
CIBG in het bijzonder een relatief gebruikelijke situatie, welke ook door het CIBG wordt herkend. De invoering 

van de herziene richtlijn beroepskwalificaties is hierin zeker niet uniek. Vaak zijn de termijnen kort en zijn er 
nog (veel) zaken nog niet ver genoeg uitgewerkt om eenduidig te kunnen implementeren. 

70 In dit specifieke geval heeft het CIBG al uitgebreide ervaring met de huidige BIG-processen, hetgeen tot 
vertrouwen mag stemmen. Dat wil niet zeggen dat het geen stevige opdracht is, maar met de juiste inzet door 
het CIBG en het goed invullen van de (rand)voorwaarden door de opdrachtgever zou het in onze ogen 

mogelijk moeten zijn tijdig gereed te zijn voor uitvoering van de in dit Agentschapsonderzoek behandelde 
taken die voortkomen uit de richtlijn17. 

6.1 	CIBG 

71 	Het CIBG heeft de ambitie om binnen de rijksoverheid dé organisatie te worden op het gebied van 
registers voor (gewaarmerkte) identiteiten. Het CIBG geeft, namens de minister, verklaringen af waaraan (in 
Europees verband) rechtsgevolgen verbonden zijn. Dit betekent dat men moet kunnen vertrouwen op de door 

het CIBG afgegeven verklaringen. Het CIBG moet er op toezien dat bij uitbreiden van haar takenpakket de 
interne en externe voorwaarden voor goede uitvoering zijn ingevuld voordat zij een opdracht accepteert. Bij 
het vaststellen van het ambitieniveau dat wordt nagestreefd bij de implementatie van de richtlijn moet rekening 
worden gehouden met de ontwikkelingen binnen het CIBG en bredere ambities van het CIBG. 

6.2 	Implementatie van de EU richtlijn beroepskwalificaties 

6.2.1 	Implementatietermijn 

72 	De resterende tijd voor implementatie is niet ruim meer volgens de medewerkers van het CIBG. Het beeld 
tekent zich af dat het in ieder geval zaak is door te gaan met de implementatie, zonder direct onomkeerbare 
en/of kostbare stappen te zetten. Dat kan bijvoorbeeld door nu al de processen nader uit te werken op basis 

van de richtlijn, de conceptwetgeving, de huidige BIG-processen, de GPP-processen en hetgeen bekend is 
over het IMI-systeem. 

73 	Op het moment dat de Implementation act' definitief is, die verwacht wordt in de periode januari — maart 
2015, kunnen de processen daarop herijkt worden. Dat zou een goed vertrekpunt moeten zijn voor het 
daadwerkelijk inrichten van de processen, al zullen dan nog niet alle onduidelijkheden zijn weggenomen. 

17  De gedeeltelijke en/of tijdelijke toegang zijn buiten de scope van dit Agentschapsonderzoek. 
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6.2.2 Onduidelijkheden reduceren 

Uit dit Agentschapsonderzoek op hoofdlijnen blijkt dat er nog veel zaken onzeker zijn. Twee tijdens dit 
onderzoek geïdentificeerde manieren voor het CIBG om onzekerheden te reduceren zijn: 
a. Het CIBG kan werken aan het verstevigen en verkorten van de communicatielijnen binnen het CIBG en 

richting VWS, ketenpartners en EU, zodat er over en weer geen informatieachterstanden ontstaan. 
Hierin lijkt een belangrijke rol weggelegd voor VWS die als gedelegeerd opdrachtgever voor de richtlijn 
een sterke verbinding heeft met de EU, banden heeft en afspraken kan maken met de ketenpartners en 
ook eigenaar en opdrachtgever is van het CIBG; 

b. Onzekerheid kan tot op zekere hoogte worden gereduceerd door de onzekerheid te benoemen, 

beschrijven en expliciet onderdeel van het gesprek met de opdrachtgever (VWS) te maken. De 
onzekerheid wordt daarmee integraal onderdeel van de opdracht zoals zij wordt verstrekt, waarnaar in 
de realisatiefase kan worden teruggegrepen. 

6.2.3 Werklast 

74 	De impact op het CIBG in termen van werklast (aantallen/fte) is nog niet geraamd, aangezien er op het 
moment van dit onderzoek te veel onzekerheden in aard en omvang van de uitvoeringstaken zijn om een 

zinvolle werklastmeting uit te voeren. In de eerste helft van 2015 zal dit duidelijk moeten worden, zodat het 
CIBG toegerust kan worden op haar taak. Het is aan te bevelen in de eerste helft van 2015 een gedetailleerde 

procesanalyse uit te voeren en een raming te maken van de te verwachten aantallen en de werklast. Ook als 
het implementatiebesluit nog niet uitgebracht is/niet de antwoorden geeft die nodig zijn, is het wenselijk in de 
eerste helft van 2015 een meer gedetailleerde analyse te doen (tenzij implementatie wordt uitgesteld). In het 
geval dat het implementatiebesluit niet tijdig wordt opgeleverd zullen - in overleg met de opdrachtgever -
(voorlopige) keuzes moeten worden gemaakt, vooruitlopend op het implementatiebesluit18. 

6.3 	Uitvoering van de EU-richtlijn beroepskwalificaties 

6.3.1 	Termijnen 

75 	Het is van belang dat WIS en het CIBG, in een zo vroeg mogelijk stadium, een gedeeld en gedetailleerd 
beeld ontwikkelen ten aanzien van de termijnen die gelden voor de richtlijn. Daarbij spelen vragen als: 
wanneer wordt een termijn opgeschort en wanneer niet? Hoe kunnen we omgaan met fatale termijnen? Wat 
te doen als (fatale) termijnen niet worden gehaald (met erkenning als gevolg)?. Antwoorden op deze vragen 
kunnen de procesgang beïnvloeden. 

76 Termijnen gelden niet alleen voor het CIBG, maar ook voor (een aantal) ketenpartners. Om de termijnen 
te halen is het zaak de interne processen op orde te hebben en de processen onderling goed op elkaar en op 
de ketenpartners aan te laten sluiten. 

18  Na oplevering van het implementatiebesluit moet worden bezien of de gemaakte keuzes stand houden of moeten worden 

herzien. Indien keuzes moeten worden herzien, moeten ook de implicaties voor de procesinrichting en werklast worden 

bekeken. 
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6.3.2 Inwerkingtreding 

77 	De wijze waarop de richtlijn inwerking treedt is vooral voor het waarschuwingsmechanisme van belang. 
Indien wordt besloten alleen waarschuwingen die zijn uitgesproken na inwerkingtreding van de richtlijn op te 
nemen (en daarin zijn ook nog vele varianten te onderscheiden), zal het waarschuwingsmechanisme in het 

IMI-systeem naar verwachting nog lang onvolledig zijn. Om `workarounds', extra werk en kans op fouten te 
voorkomen is het te prefereren dat alle lopende waarschuwingen in het IMI-waarschuwingsmechanisme 
worden meegenomen. Het is aan te raden dit punt te (laten) agenderen (door WIS) bij overleg op Europees 
niveau. 
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Doc. 8 

A. 	Risico-inventarisatie 

Beheersmaatregel 

Het IMI-systeem wordt naar 

verwachting pas in november 

2015 opgeleverd; twee 

maanden voor 

inwerkingtreding. Dat is laat, te 

meer omdat de focusgroep 

voor het IMI-systeem is 

opgeheven en het onduidelijk is 

wat het IMI-systeem wel en niet 

gaat ondersteunen en op welke 

wijze.  

De functionaliteiten van het 

IMI-systeem worden bij de 

oplevering in november 

2015 bekend. Dit heeft 

effect op twee belangrijke 

processen: te weten de EBK 

en het waarschuwings- 

mechanisme. 

Een degelijke op 

menskracht gebaseerde 

interface organiseren 

tussen het IMI-systeem en 

ZORRO, met de nodige 

'checks and balances' zodat 

de kans op fouten wordt 

geminimaliseerd. 

EZ is de vertegenwoordiger 

van Nederland voor het IMI- 

systeem en vermoedelijk 

leveren zij ook de IMI- 

coiirdinator. De IMI- 

coiirdinatoren zouden een door 

de EU georganiseerde training 

over het nieuwe IMI-systeem 

hebben gehad, maar zowel bij 

VWS als bij CIBG is hierover 

niets bekend. 

Er lijkt sprake te zijn van een 

informatieachterstand van 

Nederland en CIBG over het 

IMI-systeem. 

Het verkrijgen van 

informatie over de 

functionaliteiten van het IMI-

systeem door aansluiting te 

zoeken bij EZ en de EU via 

VWS. 

De resterende 

implementatietermijn is niet 

heel ruim meer als gevolg van 

late beschikbaarheid van het 

IMI-systeem en de 

'implementation act'. 

Het CIBG weet niet precies 

waar het zich op moet 

richten, terwijl dit voor de 

uitvoering van belang is. Tot 

nu toe heeft dit geleid tot 

uitstel. Het 

implementatietraject zal 

echter op korte termijn 

moeten beginnen om op de 

afgesproken datum van 16 

januari 2016 te kunnen 

starten. 

Op het moment dat de 

'implementation act' 

openbaar wordt kunnen de 

processen daarop worden 

herijkt. Indien voldoende 

flexibiliteit wordt ingebouwd 

zullen de definitieve 

wetgeving en het IMI- 

systeem niet tot grote 

problemen leiden. 

De Nederlandse wetgeving is 

nog concept. 

Het CIBG weet niet precies 

waar het zich op moet 

richten, terwijl dit voor de 

uitvoering van belang is. Het 

implementatietraject zal 

Op basis van hetgeen nu 

bekend is kan een start 

worden gemaakt met de 

uitwerking van de 

processen (conform GPP). 
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In de richtlijn worden (fatale) 

termijnen gesteld voor de 

erkenningsprocedure van de 

EBK. 

De fatale termijn start wanneer 

een erkenningsverzoek van de 

'home member state' naar de 

'host member state' verzonden 

wordt. 

Door de fatale termijnen van de 

EBK kan prioritering ontstaan in 

het behandelen van EBK- 

erkenningsverzoeken en 

algemene BIG- 

erkenningsverzoeken. 

Vanuit de EU worden termijnen 

gesteld voor het tijdig 

communiceren van 

waarschuwingen of het tijdig 

beantwoorden van wagen 

omtrent eerder 

gecommuniceerde 

waarschuwingen.  

Om de fatale termijnen omtrent 

de erkenning EBK en het 

echter op korte termijn 

moeten beginnen om op de 

afgesproken datum van 16 

januari 2016 te kunnen 

starten. 

Het niet halen van een 

(fatale) termijn leidt tot 

automatische erkenning van 

de EBK. 

Of het erkenningsverzoek 

daadwerkelijk ontvangen 

wordt door de "home 

member state" is hierdoor 

onduidelijk.  

Dit leidt mogelijk tot 

ongelijkheid van beide 

processen in termen van 

behandeltijd. Tevens is het 

bewaken van de termijnen 

en het stroomlijnen van 

beide processen niet 

eenduidig.  

Het niet halen van termijnen 

voor het 

waarschuwingsmechanisme 

leidt mogelijk tot 

maatregelen vanuit de EU. 

Ondersteuning van in- en 

externe leveranciers is 

Als met VVVS afspraken 

worden gemaakt over hoe 

om te gaan met wijzigingen 

in de conceptwetgeving 

kunnen deze betrokken 

worden in de uitwerking van 

de processen.  

Om automatische erkenning 

als gevolg van 

overschrijding van (fatale) 

termijnen te voorkomen is 

het van belang de 

Nederlandse processen 

efficiënt te organiseren (en 

desnoods een 

noodmaatregel toe te 

passen) om automatische 

erkenning als gevolg van 

overschrijding van de 

termijnen te voorkomen.  

Duidelijke afspraken en 

samenwerking met in- en 

externe leveranciers is 

nodig om waarschuwingen 

tijdig te melden en 

aanvullende vragen te 

kunnen beantwoorden. 

Duidelijke afspraken en 

samenwerking met in- en 
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waarschuwingsmechanisme te 

behalen is ondersteuning van 

in- en externe leveranciers 

noodzakelijk.  

noodzakelijk, maar dit zorgt 

tegelijkertijd voor 

afhankelijkheid. 

externe leveranciers is 

noodzakelijk om de (fatale) 

termijnen te halen. 

De processen in het kader van 

de richtlijn komen naast de 

huidige BIG internationaal 

processen te staan. 

Het is mogelijk dat de 

opdrachtgever BIG als 

voorbeeld wil gebruiken tijdens 

het voorzitterschap van de EU. 

Doordat er twee processen 

naast elkaar bestaan 

ontstaat het risico dat het 

resultaat afhankelijk is van 

het gekozen proces. 

Het is de vraag of hetgeen 

de opdrachtgever wil laten 

zien wordt ondersteund door 

de wijze waarop het CIBG 

de processen inricht. Dat is 

afhankelijk van de wijze 

waarop de richtlijn bij het 

CIBG wordt 

geïmplementeerd. 

Daar waar mogelijk 

dezelfde procedures en 

toetsingscriteria gebruiken. 

Aan alle processen een 

stap toevoegen waarin 

wordt gecontroleerd of de 

persoon in kwestie al 

bekend is in ZORRO en/of 

IMI-systeem.  

Het managen van de 

verwachting van de 

opdrachtgever omtrent de 

implementatie EBK en de 

aansluiting op de BIG is van 

belang. 

De eindverantwoordelijkheid 

ligt bij VVVS, terwijl de controle 

en waardering van diploma's 

elders gebeurt. 

Het onderling vertrouwen 

tussen EU-lidstaten bepaalt 

het succes van richtlijn. 

Het vertrouwen in elkaar 

moet ontstaan en groeien. 

Daar zal tijd overheen gaan 

en het tempo zal per land 

verschillen. 

Er is nog geen raming van de 

te verwachten aantallen voor 

de verschillende processen. 

Dat betekent dat het CIBG 

nog niet weet welke 

aantallen zij mag 

verwachten. 

Het aantal aanvragen EBK 

zal deels ten koste gaan 

van BIG internationaal. 

Voor de waarschuwingen 

wordt al met een aantal 

landen gegevens 

uitgewisseld. Met name het 

aantal meldingen dat 

Nederland ontvangt zal 

toenemen. 

De kosten voor de EBK zijn 

nog niet bepaald. 

Het verschil in kosten tussen 

een verzoek voor de EBK en 

de algemene erkenning zal 

inspelen op het aantal 

verzoeken. 

Een (te) groot verschil in 

aanvraag kosten kan de 

vraag naar soort 

erkenningsverzoeken 

scheef trekken. 
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De Nederlandse wetgeving is 

nog concept 

Het is momenteel nog 

onduidelijk of de 'home state' 

het land betreft waarin de 

aanvrager woont of het land 

waarin de diploma's behaald 

zijn  

Het CIBG heeft nog geen 

zekerheid ten aanzien van 

de wetgeving die zij moet 

implementeren. 

Dit leidt tot onduidelijkheid 

voor de aanvrager, maar 

ook voor de betreffende 

'home state'. 

VVVS heeft aangegeven 

weinig wijzigingen in de 

wetgeving te verwachten. 

Het CIBG kan met VWS 

afspraken maken over hoe 

om te gaan met de concept-

wetgeving en (eventuele) 

wijzigingen daarop.  

De kwaliteit van de aanvragen 

EBK en waarschuwingen is 

onbekend. Tevens dient de 

taaltoets nog te worden 

uitge'werkt, waardoor nu niet 

duidelijk is hoe deze eruit komt 

te zien. Ook is nog niet duidelijk 

voor welke beroepen hij van 

toepassing wordt.  

Er wordt nu niet optimaal 

ecommuniceerd. 

Het ontstaan van twee 

parallelle processen met 

hetzelfde doel kan verwarrend 

werken voor de Nederlandse 

aanvrager. 

De werklast voor deze 

processen is sterk 

afhankelijk van de kwaliteit 

van het aangeleverde 

materiaal. 

Niet alle relevante informatie 

bereikt de juiste partij. 

Nederlandse aanvragers 

weten niet bij welk "loket" ze 

een aanvraag in moeten 

dienen. Dit kan resulteren in 

meer vragen.  

De communicatielijnen 

verstevigen en verkorten. 

Er is behoefte aan duidelijke 

communicatie over wie zich 

in welke situatie bij welk 

'loket' moet melden. 

De impact op het benodigd 

aantal fte is nog niet geraamd, 

mede omdat er nog te veel 

onzekerheden in de 

procesinrichting zijn. 

Op dit moment is niet aan te 

geven hoeveel fte's het 

CIBG per saldo (er is 

samenhang met het BIG 

internationaal proces en er 

worden nu ook 

waarschuwingen 

uitgewisseld met enkele 

landen) nodig heeft om de 

richtlijn naar behoren uit te 

voeren. 
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B. 	Bij het onderzoek betrokken personen 

78 	In het kader van dit onderzoek zijn de volgende personen of vertegenwoordigers van onderstaande 
afdelingen gesproken: 

10.2.e111~ (EPC/EHC, CIBG) 
- 10.2.e~ (projectleider EBK, CIBG) 

- 10.2.e~ (MEVA, VWS) 

- 10.2.~ (procesadviseur(GPP), CIBG) 

10.2.e Mill~ (hoofd afdeling Registraties, CIBG) 
10.2.e MEM (MEVA, VWS) 

0.2.e 	(plv. dir. CIBG en opdrachtgever) 
((hoofd afdeling Vakbekwaamheidsverklaringen, CIBG) 

r(0.2.e 	(uitvoeringsadviseur CIBG en gedelegeerd opdrachtgever) 

- g922792W 	(procesadviseur (Lean), CIBG) 

Vertegenwoordigers van de afdeling Registraties op de vakgebieden: 
a. Taaltoets 

b. Waarschuwingsmechanisme 
c. IM 1-systeem 

d. Juridisch 

79 	Daarnaast zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan: 
- De gedelegeerd opdrachtgever en de projectleider 
- De afdeling registraties 
- De directie van het CIBG en een vertegenwoordiging van MEVA (VWS) 
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C. 	Bestudeerde documenten 

80 	In het kader van dit onderzoek zijn onderstaande documenten bestudeerd: 

COMMISSION SERVICES NON-PAPER (Updated) The procedure for the implementation of the 
European Professional Card (EPC) 

Concept wetsontwerp implementatie richtlijn erkenning beroepskwalificaties (2) CIBG 20140903 
- Consultation on introducing the EPC 
- DIRECTIVE 2005/36/EC ON THE RECOGNITION OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS 

DRAFT MINUTES - Transposition Workshop held - 18 February 2014 
- Eindrapportage CIBG 'Herontwerp Generiek Primair Proces' 
- European Professional Card - Background and further process 

European Professional Card - Results of the call for expression of interest 
- flow-diagram-professional-recognition 

FOCUS GROUP ON THE EUROPEAN PROFESSIONAL CARD FIRST MEETING — 31 JANUARY 
2014 - Meeting Report 

- FOCUS GROUP ON THE EUROPEAN PROFESSIONAL CARD FIRST MEETING — MARCH 2014 
- Meeting Report 

- FOCUS GROUP ON THE EUROPEAN PROFESSIONAL CARD SECOND MEETING — MARCH 
2014 - Document requirements under the EPC procedure 

- FOCUS GROUP ON THE EUROPEAN PROFESSIONAL CARD SECOND MEETING — MARCH 
2014 - The IMI solution for EPC 

- GPP Processchema 
- Permanente educatie, taaltoets en waarschuwingsmechanisme 20140213 
- Planning EU 

PQD Coordinators Meeting - An example for information exchange - Certificate of acquired rights - 
20th October 2014 

PQD Coordinators Meeting - EPC Coordinator role - 20th October 2014 
- PQD Coordinators Meeting - Repository of documents in IMI - 20th October 2014 

Procestekening AKV toets en delta taaltoets project EBK 
Procestekening BIG_2012_versie_1.0 

- Proposed technical solution for the implementation of the Alert mechanism in the area of 
Professional Qualifications 

- Resultaat uitvoeringstoets wijzigingen van de EU-richtlijn beroepskwalificaties 
Toelichting bij selectieboom casemanager 

- Transposition workshop -Recognition of professional traineeships 
Verslag cotirdinatorenoverleg erkenning beroepskwalificaties 20 oktober 2014 

Vragen met betrekking tot het onderwerp Taaltoets van de EU-richtlijn beroepskwalificaties 
- Waardestroom BIG 

Waardestroom BIG ideaal 
Waardestroom BIG verbeter- en actiepunten 

Werkinstructie Afdeling registratuur Aangewezen diploma's, BIG-REGISTER, CIBG 
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Herziening richtlijn beroepskwalificaties 

Implementatie 

Te realiseren voor 18 jan 2016 

CIBG 
Eindhoven Central Station Business Centers 

9 februari 2015 
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Taaltoets 

Mag geen onderdeel uitmaken van de erkenningsprocedure 
Mag wel onderdeel uitmaken van registratieprocedure. 

Proportioneel, geen standaardtoetsen, 

1. Bewijs mogelijk op grond van een document 
Taaldiploma's / andere manieren om te bewijzen dat men de taal 
beheerst zoals eerdere beroepservaring of in die taal afgesloten 
opleidingen. 

2. Taaltoets of gesprek 

Klaar voor zijn hoe CIBG omgaat met taaldiploma's en 
bewijsstukken 



Doc. 9 

Buiten reikwijdte verzoek. Pagina's 10 tot en met 11 verwijderd 



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

verslag 

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

Inlichtingen bij 

Externe Medewerker 
Cé79 @ m invws.n1 

Aantal pagina's 
3 

Buiten reikwijdte verzoek. Pagina 2 verwijderd 

Doc. 11 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Betreft 

Vergaderdatum en tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

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

Werkgroep Uitvoering Internationaal 
25 maart 2015 14.00 
17.022 
10.2.e 	 KNMG, KNMT, FGZpTi19;2e1 

CBGV, 10.2.e 	KNMG, 10.2.e 
FGzPt, 10.2.e 	 V&VN, 10.2.e 	KNMP, 
10.2.e 	KNOV, 10.2.e 	KNMT, 10.2.e 

	

VWS Meva, 10.2.e 	CIBG, 10.2.e 
VWS CIBG. 

1. Verslag 13 januari 2015 
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Buiten reikwijdte verzoek 
Taaltoets 

De Minister moet nog over de principes beslissen. Een voorstel is net in de lijn met 
de vraag of a) eerst alleen tandheelkunde of b) of eerst alleen artikel 3 beroepen 
met vrije vestiging of alle artikel 3 beroepen direct wordt ingevoerd per 19 januari 
2016. Zodra de minister zich uitgesproken heeft zal een deskundig bureau 
gevraagd worden aspecten als bewijsstukken en niveau in overleg met 
beroepsgroepen verder in een advies uit te werken. Het CIBG maakt in haar 
automatisering ruimte om het voor alle beroepen te kunnen doen. Zou de minister 
er voor kiezen het niet voor een basisberoep te regelen dan kunnen specialismen 
redenen hebben om het voor hun vak wel voor te stellen. 

Voor artikel 34 beroepen zijn er geen publieke wel private registers waarin men 
taaleisen mag stellen, maar je mag het beroep na erkenning ook uitoefenen 
zonder registratie in dat register. Ook hier gelden eisen van proportionaliteit denk 
aan kosten, toegankelijkheid, snelheid, indien een privaat register op de 
arbeidsmarkt voordeel geeft tot arbeidsmarktkansen en bijvoorbeeld van 
belastingen of btw of recht-op vergoeding, enz. 
Ook voor incidentele dienstverlening mag geen registratie in een nationaal register 
vereist worden, wel melding vooraf zonder controle (bij beroepen met 
automatische erkenning zoals arts, tandarts apotheker verpleegkundige ) of met 
controle voor eerste dienstverrichting bij gz-psychologen, psychotherapeuten en 
fysiotherapeuten. 
VWS houdt zich aanbevolen voor reacties van beroepsorganisaties over toetsen op 
taal. 

Inmiddels heeft de Minister aangegeven voor het beoordelen van kennis van het 
Nederlands te zijn voor inschrijving in het BIG register van alle 8 basisberoepen 
van art 3 Wet BIG.. 

4. Volgende vergadering 

Woensdag 3 juni 2015 14.00 uur 

SG 
SG 
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 
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Ministerie van MS 
T.a.v. de weledelgeleerde vrouwe 
E.I. Schippers 
Postbus 20350 
2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 

VOLKSCrEZON!  
WELZIJN EN 

- 8 APR. g:- 
SCANPLA1  

Datum 
Ons kenmerk 
Contactpersoon 
Telefoon 
E-mail 

Betreft: taaltoets Europese diplomahouders 

Geachte mevrouw Schippers, 

De KNMT heeft met bijzondere belangstelling kennisgenomen van Richtlijn zo13/55/EU van 
zo november 2013 die het mogelijk maakt taaltoetsen op te leggen aan houders van een 
Europees diploma. In de aanloop naar uw besluitvorming, maakt de KNMT u hierbij haar 
standpunt met betrekking tot een taaltoets kenbaar. 

De KNMT komt regelmatig in contact met tandartsen en soms tandartsspecialisten die zich 
in Nederland willen vestigen dan wel al werkzaam zijn. De meeste van hen beschikken over 
een Europees diploma met rechtstreekse toegang tot het BIG-register. De huidige Richtlijn 
zoo5/36/EG biedt geen aanknopingspunten om aan deze groep een taaltoets te stellen. 
Toch loopt de KNMT er in de praktijk tegenaan dat deze beroepsbeoefenaren over 
onvoldoende taal- en communicatieve vaardigheden beschikken. Vaak al merkbaar tijdens 
het eerste contact met onze Ledenservice. Maar we ontvangen ook signalen uit andere 
bronnen. Patiënten die in het kader van spoedeisende hulp een tandarts treffen die de 
Nederlandse taal niet machtig is. Een tandarts die, had hij zich goed kunnen uitdrukken in 
de Nederlandse taal, wel informed consent had kunnen nastreven. Een praktijkhouder die in 
het kader van de regeling 'voorbehouden handelingen' Wet BIG behandelaars voor hem 
heeft werken die niet goed kunnen communiceren met de patiënten. Een tandartsspecialist 
die de in de Nederlandse taal opgestelde regeling "opleiding en registratie" niet begrijpt. 
Voor meer informatie over de taalvaardigheid van buitenlands opgeleide 
tandartsspecialisten verwijst de KNMT u naar de Registratiecommissie Tandheelkundige 
Specialismen. 

De hierboven genoemde voorbeelden hebben één ding gemeen: de patiëntveiligheid komt 
onder druk te staan. Uit allerhande onderzoek blijkt dat veel vermijdbare fouten een link 
met communicatieproblemen hebben. De KNMT is vanuit dat licht bezien groot 
voorstander van de invoering van een taaltoets voor Europese diplomahouders. De 
gedachte daarbij is dat van overheidswege aan Europese diplomahouders dezelfde eisen 
worden gesteld als aan niet-Europese diplomahouders: kennis van de Nederlandse taal op 
niveau B2. Overigens is de KNMT met de KNMG van mening dat kennis van de 
Nederlandse taal op niveau Cl de voorkeur geniet. Wij zullen in onze voorlichting aan 
buitenlandse diplomahouders hiermee rekening houden. 

Geelgors 1 3435 CA Nieuwegein 1 Postbus 2000 3430 CA Nieuwegein 1 030 60 76 276 1 info®knmt.nl 1 knmt.nl 1 kvk 40476797 1 IBAN NL48ABNA05613476441 
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Als het gaat om de vraag waar verantwoordelijkheid ligt, dan stelt de KNMT dat er sprake is 
van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en beroepsgroep. Het is de 
verantwoordelijkheid van de overheid dat na erkenning toelating tot het register 
afhankelijk is van een met goed gevolg afgelegde taaltoets. Alleen dan kunnen patiënten 
erop vertrouwen dat de BIG-geregistreerde zorgverlener ook daadwerkelijk voldoet aan de 
kwaliteit van zorg die de Wet BIG nastreeft. 

De KNMT neemt haar verantwoordelijkheid door buitenslands gediplomeerden kennis te 
laten maken met regelgeving in de Nederlandse gezondheidszorg. Ook heeft de KNMT al 
in 2014 een standpunt ingenomen over de wenselijkheid van goede Nederlandse 
taalvaardigheid. Daarnaast heeft de KNMT het standpunt ingenomen dat het wenselijk is 
dat tandartsassistenten die vanaf 1 september 2018 in dienst treden bij een 
tandartspraktijk in het bezit zijn van een mbo-diploma. Dit, gekoppeld aan het gegeven dat 
de overheid bij alle mbo-opleidingen taaltoetsen gaat invoeren, zal ertoe leiden dat ook 
voor het niet BIG-gereglementeerde beroep van tandartsassistent taalvaardigheid 
bevorderd wordt. Tenslotte zal de KNMT zich inspannen haar leden ervan te overtuigen dat 
vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid en verantwoorde zorg álle in de mondzorgpraktijk 
werkzame personen de Nederlandse taal machtig zijn, uiteraard passend bij het niveau van 
opleiding en takenpakket. 

Met vr' 	elfijk groet, 

10.2.e 
secretaris 
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toetsen op taalkennis in verband met Big registratie 

Datum 
11-04-2015 

Kenmerk 
745113-134757-MEVA 

Bijlage(n) 

Minister 

nota 
(ter beslissing) 

MEVA-BOA 

Ontworpen door 
ta: 
T 340En  
M 06-ripg;p7m 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

OCCZ_ 

tob.< 

1 
1 	Aanleiding voor deze nota 

Aanleiding voor deze nota is de extra ruimte die de gewijzigde Richtlijn Er-
kenning Beroepskwalificaties 36/2005 EG biedt om te toetsen op taalkennis 
bij arbeidsmigratie binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De wijzi-
gingen moeten in januari 2016 in nationaal recht zijn omgezet. De vraag is of 
u die extra ruimte voor het toetsen op kennis van het Nederlands in het kader 
van patiëntveiligheid wilt gebruiken. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 

• Bent u akkoord met het invoeren van een controle op de kennis van 
het Nederlands van buitenlands gediplomeerden van binnen de EER 
(exclusief Vlaanderen) bij registratie in het BIG-register. 

3 	Samenvatting en conclusies 

Studies over communicatie in de gezondheidszorg, duiden op een verhoogd 
risico voor de patiëntveiligheid, meer medische toetsing en invasiever 
ingrijpen bij slechte communicatie. Goede communicatie is noodzakelijk voor 
patiëntencontact maar ook voor het contact met andere beroepsbeoefenaren 
in het kader van overdracht, behandeling of voorschrijven van medicijnen. De 
IGZ geeft aan in de praktijk bij buitenlandse tandartsen uit de EER, 
onvoldoende kennis van het Nederlands tegen te komen. Beroepsorganisaties 
geven aan klachten te hebben ontvangen over onvoldoende kennis van het 
Nederlands. 
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De gewijzigde Richtlijn erkenning beroepskwalificaties 36/2005/EG biedt de 
lidstaten meer ruimte om een bewijs van voldoende kennis van een landstaal MEVA-BOA 

te vragen. Dat mag niet in het kader van erkenning van de 	 Kenmerk  

beroepskwalificaties maar wel. in het kader van registratie in nationale 	745113-134757-MEVA 

registers voor gezondheidszorgberoepen (zie bijlage 1). 

De huidige lijn is dat de toekomstige werkgever, supervisor of zorg-
verzekeraar eisen aan kennis van het Nederlands stelt. Zowel de Wet 
geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Algemene wet erkenning EG-
beroepskwalificaties, de Wet BIG (Circulaire Vakbekwaamheid buitenslands 
gediplomeerden volksgezondheid) eisen een goede beheersing van het 
Nederlands van beroepsbeoefenaren. 

Op grond van de gewijzigde richtlijn mag voortaan oor- 'etoetst worden in 
het kader van toelating tot een nationaal register. In ederland is dat 
registratie in het BIG-register voor de basisberoepen arts, tandarts, 
apotheker, verpleegkundige, verloskundige, fysiotherapeut, GZ-psycholoog en 
psychotherapeut of de registratie in registers van wettelijk erkende 
specialismen. Door de keuze voor controle van kennis van het Nederlands 
voor registratie in het BIG-register vervalt de noodzaak voor een taaleis in 
een specialistenregister. Jaarlijks stromen er ongeveer 600 buitenlands 
gediplomeerden (exclusief Vlaams) in uit lidstaten van de EER in het BIG-
reg ister. 

Voor beroepen onder artikel 34, zoals apothekersassistent of diëtist bestaan 
geen publieke registers. De private registers voor paramedici mogen taaleisen 
stellen. Niet geregistreerde beroepsbeoefenaren mogen overigens hun beroep 
wel uitoefenen. Patiënten of zorgverzekeraars kunnen registratie in een 
privaat register gebruiken bij de keuze van behandelaar of contractering. 

Gediplomeerden van buiten de EER worden wel op kennis van het Nederlands 
getoetst. De Europese regels over vrij verkeer van werknemers zijn op deze 
beroepsbeoefenaren niet van toepassing. 

In Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk eist men al kennis van de 
nationale taal bij de registratie van medische beroepsbeoefenaren. In België 
doet men dat niet en is men het niet voornemens i.v.m. de werking van de 
arbeidsmarkt in de regio's rond interne taalgrenzen. 

Bij tijdelijke grensoverschrijdende dienstverlening mag geen inschrijving in 
een nationaal register worden gevraagd. De gewijzigde richtlijn maakt het 
mogelijk voorafgaand aan de eerste dienstverrichting een bewijs van 
afdoende kennis van het Nederlands te vragen maar dat mag dan weer niet 
voor beroepen met automatische erkenning (arts, tandarts, verloskundige, 
apotheker of verpleegkundige). Dat betekent voor Nederland dat het 	n 
voor fysiotherapeuten, gz-psychologen en psychotherapeuten zou heze 
ongelijkheid tussen beroepen en het feit dat tijdelijke dienstverlening 
nauwelijks voorkomt of in elk geval nauwelijks wordt gemeld, maakt toetsen 
op kennis van het Nederlands voorafgaand aan tijdelijke dienstverlening niet 
wenselijk. 

Ook wordt het mogelijk in het kader van herregistratie op kennis van het 
Nederlands te toetsen. Mogelijk zijn er in het verleden personen in het BIG 
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register ingeschreven met onvoldoende kennis van het Nederlands. Het is 
echter niet bekend wie dat zijn. Om vervolgens na vijf jaar buitenlands 
gediplomeerden bij herregistratie opnieuw op taalkennis te beoordelen lijkt 
disproportioneel. 

De Wet BIG kent al de mogelijkheid af te wijken van de eisen van inschrijving 
en om voorwaarden te stellen aan registratie. Op grond van het belang van 
het land van herkomst, wezenlijk Nederlands belang of in verband met 
waarneming mag worden ingeschreven zonder te voldoen aan alle 
voorwaarden hetgeen ook op taal kan worden toegepast. Daarmee is er een 
mogelijkheid om beredeneerd af te wijken van de vraag naar voldoende 
kennis van het Nederlands. 

Men kan een taaleis omzeilen met werken in opdracht. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om een in het Europees buitenland opgeleide tandarts die hier in 
opdracht van een bevoegde BIG-geregistreerde tandarts werkt en de titel 
tandarts niet gebruikt. De BIG-geregistreerde tandarts is bevoegd en staat 
onder tuchtrecht, de behandelaar is bekwaam en mag in opdracht uitvoeren. 
Deze situatie bestaat nu ook. Als er een harde norm bestaat over taalkennis 
voor inschrijving in het BIG-register kan de IGZ op basis van de Kwaliteitswet 
makkelijker optreden. 

In de huidige arbeidsmarkt van de zorg zal taalcontrole geen negatieve 
effecten op de werking van de arbeidsmarkt geven. De instroom uit de EER in 
Nederland is relatief bescheiden. Mogelijk zal enig effect op de instroom van 
tandartsen uit Zuid Europa merkbaar zijn waarvan de afgelopen jaren door de 
crisis in Zuid Europa relatief veel aanbod beschikbaar kwam. Bij eventuele 
toekomstige spanningen op de arbeidsmarkt voor zorgberoepen kan de 
invoering van toetsing enige vertraging geven in het aanboren van extra 
capaciteit binnen de EER bij tekorten of bij incidentele specialistische 
dienstverlening en wetenschappelijk onderzoek. 

De BIG-registratie kent al uitzonderingsronden voor inschrijving. Gronden 
moeten dan gelegen zijn in het belang van het land van herkomst, wezenlijk 
Nederlands belang of in verband met waarneming. Daarmee is er een 
mogelijkheid om individueel beredeneerd van een taaleis af te wijken. 

Een deskundig extern bureau kan advies over niveau en vorm uitwerken in 
overleg met het CIBG en het CBGV en de beroepsorganisaties. Qua niveau 
ligt B2 of Cl van het Europees Referentiekader voor de hand. 
Een voldoende lange periode met werkervaring of opleiding in het Nederlands 
kan als bewijsstuk tellen mits niet te ver terug. Indien niet dan moet een 
taaldiploma overlegd dat het gevraagde niveau aantoont. 

4 Draagvlak politiek 
Mevrouw Bruins Slot (CDA) en mevrouw Leijten en de heer Van Gerven (SP) 
hebben u eind 2014 vragen gesteld over het toetsen van de kennis van het 
Nederlands van buitenlandse artsen en tandartsen uit de EER. Ze hebben u 
ook gevraagd om hierover met de beroepsorganisaties van tandartsen te 
overleggen. U heeft geantwoord op dat vraagstuk terug te komen bij de 
implementatie van de omzetting van nieuwe regelgeving in Nederlands recht 

MEVA•BOA 

Kenmerk 
745113.134757-MEVA 
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in 2015.1  

5 Draagvlak maatschappelijk 
De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid bepleit actief 
het toetsen op taalkennis. De beroepsorganisaties voor tandartsen KNMT en 
ANT bepleiten actief het toetsen van de kennis van het Nederlands. Ook de 
RGS van de KNMG gaf aan in principe voor toetsen van alle artikel 3 beroepen 
te zijn. 

6 Financiële en personele gevolgen 
Toetsen op taal vergt extra capaciteit van het CIBG en vergt garanties dat 
buitenlanders zich tijdig moeten kunnen laten toetsen zonder veel tijdsverlies 
voor de procedure. 

7 Juridische haalbaarheid 
Hoog 

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Intern met CIBG, extern met KNMT en ANT (zie bijlage 2 voor adveis CBGV 
en meningen stakeholders). 

9 Gevolgen administratieve lasten 
Bij alle artikel 3 beroepen: 600 verklaringen en diploma's over de kennis van 
het Nederlands beoordelen. 

10. Toezeggingen 
Antwoorden op Kamervragen van Bruins Slot (CDA) en Leijten Van Gerven 
(SP) om het onderwerp bij de implementatie n de gewijzigde richtlijn te 
bezien. 

J10.2.e 
Externe Medewerker 

MEVA-BOA 

Kenmerk 
745113-134757-MEVA 

Bijlage 

Bijlage 1: De ruimte voor toetsen op taalkennis 

Bijlage 2: Opvatting beroepsorganisaties en advies CBGV 

1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, nr. 586, 15 december 2014 2014Z19224 en 
2014Z19224 
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aL,11N)  Panteia 
Research to Progress 

Research voor Beleid I EIM 1 NEA 1100 I Stratus I IPM 

Offerte 
AAN 	n2jé'EP-- 	ministerie van VWS 
VAN 	 agi:K~~ Panteia 
KENMERK 	SV/A12121/2015/0068 
DATUM 	21 mei 2015 
ONDERWERP  Offerte Vaststelling van afdoende kennis van de Nederlandse taal bij inschrijving van 

buitenlands gediplomeerden van binnen de EER in het BIG-register 

Achtergrond en vraagstelling 
De minister van VWS heeft in principe besloten bij registratie in het BIG register van buitenlands 
gediplomeerden van binnen de EER (buiten Nederland en Vlaanderen) eisen aan de beheersing van de 
Nederlandse taal te stellen. Aanleiding hiervoor is de gewijzigde richtlijn erkenning beroepskwalificaties. 

Dit besluit is van toepassing op: 
• Alle artikel 3 beroepen uit de wet BIG met een wettelijk beschermde beroepstitel, namelijk: arts, 

tandarts, apotheker, verloskundige, verpleegkundige, gezondheidszorg-psycholoog, psychotherapeut 
en fysiotherapeut. 

• Buitenlands gediplomeerden van binnen de EER (buiten Nederland en Vlaanderen). Voor buitenlands 
gediplomeerden van buiten de EER bestaat een specifieke toelatingsprocedure met een assessment 
waarin toetsing van taalniveau en beroepsinhoudelijke kennis plaatsvindt. 

Het is niet van toepassing op herregistraties en tijdelijke dienstverleners. 

Het ministerie van VWS vraagt om een advies over de wijze waarop de vaststelling van afdoende 
kennis van de Nederlandse taal door het CIBG kan worden ingevuld. 

De in het advies te beantwoorden vragen zijn: 
1. Wat is per beroep het noodzakelijk minimumniveau van kennis van het Nederlands? 
2. Welke bewijsstukken en/of verklaringen kan het CIBG accepteren als afdoende bewijs van kennis van 

het Nederlands op basis van bijvoorbeeld werk- of studie-ervaring in de Nederlandse taal? 
3. Welke diploma's en certificaten Nederlandse taal kunnen als bewijsstuk worden geaccepteerd als men 

geen afdoende bewijsstuk heeft voor ervaring met het Nederlands? Welke geldigheidsduur is van 
toepassing op de taaltoets? 

4. Wat zijn de kosten, toegankelijkheid en beschikbaarheid van relevante toetsen binnen Nederland en 
elders binnen de EER? 

5. Van welke opleidingen Nederlands in Nederland, Vlaanderen en de EER kunnen betrokkenen gebruik 
maken om te voldoen aan de taalvereisten? 

Uitvoering 
Het traject bestaat uit de volgende elementen, die waar mogelijk gelijktijdig worden uitgevoerd: 
1. Deskresearch, gericht op het verkrijgen van inzicht in relevante beleidsdocumenten en informatie 

over mogelijkheden voor opleiding en toetsing van het taalniveau Nederlands in Nederland, 
Vlaanderen en de rest van de EER. 

2. Raadpleging betrokkenen BIG-register (CIBG, CBGV) De raadpleging van betrokkenen bij de 
BIG-registratie richt zich op het in kaart brengen van kennis en ervaring met het vaststellen van het 
taalniveau van buitenlandse artsen (mogelijkheden en knelpunten) en vraagstukken die daarbij van 
belang zijn voor het CIBG. We stellen voor circa zes personen te interviewen die hier inzicht in 
kunnen verschaffen. Over de selectie vindt afstemming plaats met de opdrachtgever. 
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3. Raadpleging relevante beroepsorganisaties (V&VN, KNMG, KNMT, KNGF, KNOV, KNMT en 
FGzPt). De raadpleging van de beroepsorganisaties is gericht op verkrijgen van inzicht in het 
gewenste taalniveau per beroep (in termen van het Europees Referentiekader) en de onderbouwing 
hiervan. Tevens zal navraag worden gedaan naar eventuele bestaande toetsing van taalkennis 
(betrokken organisaties, vereisten) voor bijvoorbeeld toelating tot opleidingen en bewijsstukken die 
daarbij worden geaccepteerd. We gaan uit van zeven telefonische interviews. Ook zullen we het 
conceptadvies ter commentaar aan deze partijen voorleggen. 

4. Raadpleging van organisaties voor opleiding en toetsing taalniveau (Nederlands als tweede 
taal). We raadplegen vijf tot tien organisaties die betrokken bij opleiding en toetsing van Nederlands 
als vreemde taal. We denken daarbij op voorhand aan organisaties als: College voor toetsing en 
examens (CvTE), het Steunpunt Nederlands als vreemde taal (SNVT), de branchevereniging van 
Nederlandstalige Universitaire Talencentra in Nederland en België (NUT) en de MBO-raad (als 
vertegenwoordiger van ROC's die NT2 opleidingen aanbieden). Op basis van de deskresearch maken 
we een definitieve selectie. 
In deze raadpleging gaan we in op de mogelijkheden voor opleiding en toetsing op de gewenste 
niveaus in Nederland, Vlaanderen en de rest van de EER. Het gaat daarbij om toegankelijkheid en 
beschikbaarheid en kosten voor toetsing. 

Eindproduct 
Het eindproduct is een beknopte adviesnotitie waarin de eerder genoemde vragen worden beantwoord. 
Centraal staan de volgende punten: 
• Het noodzakelijk minimumniveau van kennis van het Nederlands per artikel 3 beroep. We beschrijven 

de verschillende inzichten vanuit de deskresearch en gesprekken en formuleren een conclusie. 
• De criteria waaraan aanvragers dienen te voldoen en de wijze waarop dat door middel van 

bewijsstukken kan worden vastgesteld. 

Daarnaast maken we inzichtelijk welke mogelijkheden voor opleiding en toetsing er zijn in Nederland, 
Vlaanderen en de rest van de EER. Voor de toetsing geven we inzicht in de kosten en toegankelijkheid en 
beschikbaarheid in Nederland en elders binnen de EER. 

Bij het opstellen van het advies houden we zoveel mogelijk rekening met zowel het draagvlak bij de 
beroepsgroepen alsook de praktische uitvoerbaarheid voor het CIBG. Indien de uitkomsten dat mogelijk 
maken, stellen we op basis van de bevindingen een schema op waarin de voorwaarden voor toelating tot 
het BIG-register en bewijsstukken waarmee dit aangetoond kan worden zijn vastgelegd. 

Het conceptadvies leggen we in een commentaarronde voor aan de betrokkenen bij het BIG-register en 
de relevante beroepsorganisaties. Daarna wordt het definitieve advies vastgesteld. 

Team, planning en begroting 
De projectleiding van het advies is in handen vanyggéM~,T=NM, senior onderzoeker Zorg en 
Welzijn bij Panteia. Mede teamlid is apyje7w-wfi, werkzaam bij Panteia als onderzoeker Werk en Zorg. 

Het onderzoek kan begin juni starten met de deskresearch en de benadering van de partijen voor 
interviews. De interviews vinden plaats in de tweede helft van juni en de maand juli. Het conceptadvies 
wordt in de eerste helft van augustus opgesteld, waarna het ter commentaar wordt voorgelegd aan de 
betrokkenen bij het BIG-register en de beroepsorganisaties. Eind augustus volgt de definitieve 
adviesnotitie. 
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Het dagtarief is na euro, exclusief BTW. Op basis van de beschreven aanpak komen we tot de volgende 
begroting: 

• Deskresearch 
• Raadpleging betrokkenen BIG-register 
• Raadpleging van beroepsorganisaties 
• Raadpleging van organisaties voor opleiding en toetsing taalniveau 
• Opstellen conceptadviesnotitie 
• Commentaarronde en opstellen definitief advies 
• Overleg met opdrachtgever 

Totaal (excl. BTW) 

1O.1.c 

CV's onderzoeksteam 
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> Retouradres Postbus 16114 2500 BC Den Haag 

Directie MEVA, 	 CIBG 

t.a.v. mevrouw drs. C.E. Mur 	 Bezoekadres: 
Wijnhaven 16 
2511 GA Den Haag 
T 070 340 54 87 
F 070 340 65 35 
Postbus 16114 
2500 BC Den Haag 
www.cibg.n1 

Datum 
Betreft 

21 mei 2015 
Reactie CIBG uitvoerbaarheid concept-wetsvoorstel 
Algemene Wet erkenning EG-beroepskwalificaties 

Contactpersoon 

T 070 tffli7W4  
pigng@minvws.n1 

Kenmerk 

Uw brief 

Het CIBG is een agentschap 
van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. 

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

Geachte mevrouw Mur, 

Op 1 april jongstleden heb ik uw brief ontvangen waarbij u mij de gelegenheid 
biedt om te reageren op de uitvoerbaarheid van een voorgenomen wijziging van 
de Algemene Wet erkenning EG-beroepskwalificaties. U vraagt mij ook te reageren 
op de handhaafbaarheidtoets, dit is echter niet aan CIBG als agentschap maar aan 
de Inspectie. Wij hebben het voorstel dan ook niet op handhaafbaarheid getoetst. 
Om dezelfde reden hebben we de gevolgen voor de belasting van de rechtelijke 
macht alsmede de raad voor rechtspraak niet inzichtelijk gemaakt, nu dit niet van 
toepassing is op het CIBG. 

Algemene opmerkingen 
Het wetsvoorstel beschrijft de maatregelen die volgen uit de herziene Richtlijn 
Beroepskwalificaties. Uw medewerkers hebben het CIBG vanaf het begin betrok-
ken bij de implementatie van de herziene Richtlijn Beroepskwalificaties (Richtlijn 
2005/36/EG). Daardoor hebben wij onze ervaringen op het gebied van de uitvoe-
ring met uw directie kunnen delen. 

Met betrekking tot de invulling van de maatregelen is nog veel onduidelijk. Hier-
door is onduidelijk hoe de maatregelen als genoemd in de Richtlijn, in de uitvoe-
ringsprocessen van het CIBG geïmplementeerd kunnen worden. Voor een deel is 
dit de verantwoordelijkheid van MEVA en voor een deel van de Europese Com-
missie. Zo zijn de Uitvoeringshandelingen pas (zeer) recent vastgesteld en zal pas 
in een laat stadium duidelijk worden hoe IMI, het digitale platform voor informa-
tie-uitwisseling tussen de lidstaten, eruit komt te zien. 
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Voor de uitvoeringstoets zijn de volgende vragen gesteld: 

1. Welke doelgroep(en) worden met de effecten van de ontwerpregeling gecon-
fronteerd en wat is hun omvang? Betreft één van de doelgroepen een lagere in-
komensgroep? 

2. Uitvoerbaarheid: 
a. welke organisaties zullen de ontwerpregeling uitvoeren? 
b. Is hen helder wat de opgedragen taak is? 
c. Is de uitvoeringsorganisatie voldoende toegerust voor een doeltreffende uit-
voering? 
d. Wat zijn de ingeschatte kosten nodig voor uitvoering? 
e. Wat zijn de verwachte effecten van de regeling? 

De antwoorden hebben betrekking op: 
• de Taaltoets 
• de Europese Beroepskaart (EBK) 
• het waarschuWingsmechanisme 
• gedeeltelijke toegang 

In algemene zin geldt dat ik de thans voorgestelde wet uitvoerbaar acht. Er zijn 
een aantal processen die aansluiten bij de huidige praktijk en er zijn nieuwe 
processen waarmee we nog geen ervaring hebben. In bijgaand stuk heb ik punten 
aangegeven die de uitvoering eenduidiger en beter beheersbaar kunnen maken. 

De gewenste invoeringsdatum van 18 januari 2016 acht ik enkel haalbaar indien 
voldaan wordt aan de randvoorwaarden van de geschetste punten die voor de 
uitvoering van belang zijn. Indien deze duidelijkheid er niet of later komt, zal dit 
van invloed op de gestelde invoeringsdatum. 

Daar waar wordt ingegaan op de kosten van de implementatie van de diverse 
maatregelen wordt uitgegaan van aannames. Dit wordt mede ingegeven door de 
vele onduidelijkheden die er tav de diverse maatregelen nog leven. Derhalve 
kunnen wij u op dit moment nog geen inschatting geven van de te verwachten 
kosten. De implementatie zal een impact hebben die boven de 500.000 euro zal 
uitstijgen(exclusief de projectkosten). Uit de huidige tarieven (€ 85,00) kan dit 
niet gefinancierd worden. Wij zullen u derhalve in Q3 2015 een nader voorstel 
doen om het huidig tarief aan te passen. 

De kosten voor de aanpassing van de Zorro-applicatie zullen eerst kunnen worden 
gegeven op het moment dat duidelijk is hoe de on-line-tool, die door de EC bij IMI 
zal worden ontworpen, eruit komt te zien. 

2 
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In de bijlage is nader uitgewerkt wat de huidige inschatting van de impact van de 
vier te implementeren delen van de richtlijn. 

In de hoop u h rmede voldoende te hebben geïnformeerd. 

10. .e 
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Bijlage bij memo Uitvoeringstoets concept-wetsvoorstel Algemene Wet 
erkenning EG-beroepskwalificaties 

In deze bijlage is per te nemen maatregel nader uitgewerkt welke consequenties 
wel al en welke nog niet te voorzien zijn. 

Opmerking per maatregel 
In onderstaand overzicht geeft het CIBG een overzicht van de uitvoerbaarheid van 
de Richtlijn, als doorvertaald van de maatregelen in de Algemene Wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 

1. Bewijs van taalvaardigheid  (uitbreiding van het bestaande proces) 

De bevoegde autoriteiten moeten na de erkenning van de beroepskwalificaties 
taalproeven kunnen uitvoeren teneinde vast te stellen of de aanvrager ook over de 
noodzakelijke taalvaardigheden bezit (overweging 26 van de Richtlijn 
2013/55/EU). Nederland heeft de mogelijkheid om een taaltoets in te voeren voor 
alle beroepen waarbij de veiligheid van de patiënt in het geding is voordat de 
beroepsbeoefenaar het beroep begint uit te oefenen in de ontvangende 
lidstaat.(artikel 53, tweede lid van de Richtlijn 2005/36/EG en overweging 26 van 
de Richtlijn 2013/55/EU). De taalproeven moeten echter redelijk zijn en ook 
noodzakelijk voor de beroepen in kwestie en mogen niet ten doel hebben 
beroepsbeoefenaren uit andere lidstaten uit te sluiten van de arbeidsmarkt in de 
ontvangende lidstaat. 

Op grond van richtlijnen 2005/36/EG en 2013/55/EU mag de lidstaat in het kader 
van registratie van de migrerende beroepsbeoefenaar controleren op talenkennis. 
Dit is in artikel 31 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties 
opgenomen. 

Het bovenstaande wordt momenteel door MEVA nader uitgewerkt. Door een 
extern bureau zal worden uitgezocht voor welke beroepen het bewijs van 
taalvaardigheid zal gelden, het niveau en inrichting van de taaltoets als ook de 
termijnen die van toepassing zijn op de geldigheidsduur van de taaltoets 
hangende het proces tussen erkenning en registratie. 

Het bovenstaande vormt een aanvulling op het bestaande proces van registratie 
van de beroepsbeoefenaar in het BIG-register. Zolang dit niet bekend is, kan dit 
niet goed door het CIBG worden ingeregeld. 

In overleg met uw directie wordt door het CIBG uitgegaan van het volgende 
scenario: De aanvrager overlegt, op het moment dat hij zich in het BIG-register 
wil inschrijven, een bewijs dat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit kan 
door een bewijs te overleggen dat hij de taaltoets met goed gevolg heeft afgelegd. 
Dit is een aanvullende eis waar de aanvrager aan moet voldoen alvorens hij zich in 
het BIG-register kan inschrijven. 

Het CIBG zal dit inregelen voor alle artikel 3 ex. Wet Big beroepsgroepen. Door dit 
als een niet verplicht te overleggen document te koppelen aan de artikel 3 ex. Wet 
BIG-beroepsgroepen in de Zorro-applicatie in te bouwen kan in de toekomst 

4 



Doc. 16 

eenvoudig worden meebewogen met beleidsmatige keuzes in deze. 

De aanvrager legt, indien van toepassing, de taaltoets zelfstandig, los van de 
aanvraag af bij een door VWS aangewezen opleidingsinstantie. In dit scenario 
wordt er vanuit gegaan dat MEVA de toegang tot de taaltoetsen regelt en de 
hierbij behorende, afspraken met de opleidingsinstellingen maakt. 

Als de taaltoets ten behoeve van het bewijs van taalvaardigheid extern belegd 
wordt moet worden gewaakt voor een langere behandeltermijn en een langere 
doorlooptijd. 

Punten van aandacht hierbij zijn: 
• Het is van belang om zo snel mogelijk helderheid en duidelijkheid te 

krijgen over de beleidsmatige invulling van de maatregel. Dit om de 
processen van het CIBG goed te kunnen laten aansluiten maar ook om te 
weten te komen hoe groot de impact van deze maatregel op de processen 
van het CIBG zal hebben (oa om te weten om hoeveel zorgverleners het 
jaarlijks zal gaan). 

• Tevens is het van belang te weten wat de geldigheidsduur is van een 
bewijs van taalvaardigheid, welke bewijzen de aanvrager dient te 
overleggen de toetsingscriteria alsmede de eventuele vrijstellingen die er 
tav het bewijs van taalvaardigheid gaan gelden. Het antwoord hierop heeft 
impact op de processen van het CIBG. Zolang dit niet bekend is, kan dit 
niet verder worden ingeregeld. 

• De beleidsmatige invulling van de taaltoets dient uiterlijk eind mei 2015  
bekend te zijn om deze goed en tijdig in de werkprocessen van het CIBG 
te kunnen implementeren. 

Aantallen: 
Het aantal beroepsbeoefenaren ex. 3 Wet BIG, dat in aanmerking zou komen voor 
een bewijs van taalvaardigheid, gebaseerd over de aantallen uit 2014, komt uit op 
761. Hier zijn de beroepsbeoefenaren die in Nederland hun diploma hebben 
behaald niet bij opgeteld. 

In bijlage 1 vindt u een overzicht van het aantal beroepsbeoefenaren dat in 2014 
een aanvraag heeft ingediend om in het BIG-register ingeschreven te worden, 
uitgesplitst naar beroep. Dit overzicht vormt de basis van de in dit stuk genoemde 
aantallen. 

Organisatie bij het CIBG: 
Het betreft een uitbreiding van een reeds bestaand proces. De afdeling Registers 
en Knooppunten in Kerkrade zal meer werkzaamheden krijgen. Verder dienen ons 
inziens ook Communicatie, Juridisch Zaken, en het Klanten Contact Centrum 
(KCC) bij het instellen van een bewijs van taalvaardigheid te warden betrokken. 
Betrokken intern: Communicatie, Juridisch zaken, KCC, ICT, Registers, CBGV en 
VV. 

Kosten: 
Op het moment van schrijven is nog niet bekend voor welke beroepsgroepen het 
bewijs van taalvaardigheid zal gelden. Hierdoor kunnen alleen de kosten van de 
Business worden ingeschat. Het controleren en opnemen in het dossier van het 
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bewijs van taalvaardigheid, alsmede de registratie hiervan in de applicatie, zal 
gemiddeld een half uur per dossier met zich meebrengen. Voor 2014 , waarbij 761 
beroepsbeoefenaren hiervoor in aanmerking zouden zijn gekomen, levert dit een 
extra werkbelasting op van 380 uur, oftewel, 0,2 fte. 

Hiernaast worden nog extra kosten verwacht voor de diverse stafafdelingen, als 
Communicatie, KCC en Juridische Zaken. De omvang van deze kosten kan eerst 
ingeschat worden op het moment dat duidelijk is voor welke beroepsgroepen het 
bewijs van taalvaardigheid zal gelden. In de werklastmeting, welke in het kader 
van de implementatie van de diverse maatregelen door het CIBG zal worden 
uitgevoerd, zal hier nader op in worden gegaan. 

2. 	Waarschuwingsmechanisme  (uitbreiding bestaand proces) 

De Richtlijn 2005/36/EG bevat reeds gedetailleerde verplichtingen tot uitwisseling 
van informatie tussen de lidstaten. Deze verplichtingen moeten nog worden 
verzwaard, teneinde een hoger niveau van gezondheids- en consumenten-
bescherming te waarborgen. Voortaan moeten de lidstaten niet alleen reageren op 
aanvragen om informatie, maar hun bevoegde autoriteiten moeten binnen de 
grenzen van hun bevoegdheden ook gemachtigd zijn om de bevoegde autoriteiten 
van andere lidstaten proactief te waarschuwen over beroepsbeoefenaren die niet 
langer het recht hebben om hun beroep uit te oefenen (overweging 29 van de 
Richtlijn 2013/55/EU). Bevoegde autoriteiten moeten elkaar proactief 
waarschuwen. 

De oorspronkelijke richtlijn verplichtte lidstaten slechts te reageren op aanvragen 
om informatie van andere lidstaten. 

De wijziging dient te voorkomen dat de beroepsbeoefenaar die in een lidstaat een 
verbod of beperking opgelegd heeft gekregen op de uitoefening van een 
gereglementeerd beroep in een andere lidstaat wordt ingeschreven zonder dat de 
bevoegde autoriteiten daar op de hoogte zijn van het verbod of de beperking. 

Via het IMI wordt aan alle relevante bevoegde autoriteiten in de EU-lidstaten een 
waarschuwing afgegeven wanneer een beroepsbeoefenaar als gevolg van een 
besluit van een overheidsorgaan, zoals een tucht- of strafrechtelijke maatregel, 
het recht verliest om tijdelijk of permanent zijn beroepsactiviteiten in een lidstaat 
uit te oefenen. 

Er zijn strafrechtelijke, tuchtrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen. Niet 
alle maatregelen zijn bevoegdheidsbeperkend. De richtlijn gaat uit van 
bevoegdheidsbeperkende maatregelen. 

MEVA heeft tijdens het werkgroep uitvoerend Internationaal op 13 januari 2015 
aangegeven dat het waarschuwingsmechanisme ook zal gelden voor 
strafrechtelijke ontzettingen voor zover die ontzettingen: 

• voor art. 3 beroepen verder strekken dan de doorhaling in het BIG-
register. 

• aan art. 34 beroepsbeoefenaren zijn opgelegd; en 
• aan andere beroepsbeoefenaren in de zorg zijn opgelegd. 
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Daarnaast zullen ook de bevoegdheidsbeperkende bevelen van de IGZ aan art. 34 
Wet BIG beroepsbeoefenaren moeten worden gemeld via het 
waarschuwingsmechanisme. 

Voorgenoemde 4 categorieën worden thans niet gemeld door het CIBG aan andere 
lidstaten. Het melden van ontzettingen opgelegd aan art. 34 beroepsbeoefenaren 
alsmede aan andere beroepsbeoefenaren in de zorg, is nieuw voor het CIBG. 
De verantwoordelijkheid om de ontzetting door te geven aan het CIBG ligt bij het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook het doorgeven van de 
bevoegdheidsbeperkende bevelen van de IGZ aan art. 34 beroepsbeoefenaren via 
IMI is een nieuwe taak voor het CIBG. Op dit moment worden deze maatregelen 
niet in het BIG-register aangetekend. Om deze taak uit te kunnen voeren zullen 
nadere afspraken met de IGZ moeten worden gemaakt. 

Behalve dat dit een toename van de werklast betekent dienen bovenstaande 
punten eerst beleidsmatige verduidelijking alvorens deze goed kunnen worden 
uitgevoerd. Vragen als: voor welke art. 34 beroepen alsmede voor welke 'andere 
beroepsbeoefenaren in de zorg dit zal gelden, zijn vragen die het CIBG graag 
beantwoord zou willen zien. Verder zullen nadere afspraken met het OM dienen te 
worden gemaakt om hier vorm aan te kunnen geven. Dit brengt veel (extra) werk 
met zich mee. Het verwerken van de waarschuwing in IMI zal naar alle 
waarschijnlijkheid niet op nadere vragen of problemen stuiten. 

Opnemen van een bevoegdheidsbeperkende maatregel in IMI 
Een bevoegdheidsbeperkende maatregel zal binnen drie dagen in het BIG-register 
worden opgenomen (aangetekend) nadat deze onherroepelijk is geworden. En 
verwijderd indien de beëindiging eerder is dan van te voren aangegeven. Dit is 
eerder indien de rechter heeft geoordeeld dat de maatregel onmiddellijke werking 
heeft. In de Algemene Wet worden deze drie dagen verduidelijkt in die zin dat hier 
drie dagen mee worden bedoeld; geen drie werkdagen. Het mag duidelijk zijn dat 
dit in voorkomende gevallen (bijv. in het geval van feestdagen) voor 
uitvoeringsproblemen zorgt. 

Na ontvangst van de beroepsbeperkende maatregel, van de IGZ, het OM of de 
Medische Tuchtcollege's, dient de maatregel handmatig in IMI verwerkt te worden. 
Dit vormt geen wijziging ten opzichte van de bestaande procedures. Daar waar 
lidstaten eerst bilateraal via een brief of e-mail op de hoogte werden gesteld van 
de in Nederland genomen beroepsbeperkende maatregels, worden straks alle lid-
staten door middel van IMI geïnformeerd. 

Maatregelen die voor een bepaalde tijd waren genomen en van rechtswege 
aflopen, zullen automatisch door IMI beëindigd worden. Hier is geen verdere 
handeling van de lidstaat voor nodig. Dit is anders met betrekking tot die 
maatregelen die eindigen door een actieve handeling, bijvoorbeeld een besluit van 
de rechtbank. Over deze opheffing dient de lidstaat direct de bevoegde 
autoriteiten die de binnenkomende waarschuwing hebben behandeld en de 
betrokken beroepsbeoefenaar in kennis te stellen van de wijziging betreffende de 
waarschuwing (art. 28 Uitvoeringshandelingen). Herroepingsbesluiten worden 
binnen drie dagen uit IMI verwijderd. 

Wat wel nieuw is, is dat, indien een beroepsbeoefenaar in Nederland door een 
rechterlijke instantie of door een overheidsinstantie schuldig wordt bevonden aan 

7 



Doc. 16 

het gebruik van valse beroepskwalificaties, dit eveneens dient te worden doorge-
geven, via IMI, aan de andere lidstaten. Dit volgt uit artikel 31 b van de Algemene 
wet. Onduidelijk is wat de impact hiervan is op de werkprocessen van het CIBG. 
Ook dit punt zal bij de werklastmeting worden betrokken. 

Verwerken van in andere lidstaten genomen beroepsbeperkende maatregelen via 
IMI in het BIG-register 
Op dit moment ontvangt het CIBG reeds beroepsbeperkende maatregelen die in 
andere landen aan beroepsbeoefenaren worden opgelegd via de dienstpostbus of 
per post: de ontvangst van beroepsbeperkende maatregelen via IMI sluit in deze 
aan op de reeds bestaande procedures. 
Na ontvangst vindt er een check plaats in het BIG-register. Indien blijkt dat de 
zorgverlener in het BIG-register voorkomt, dan zal er contact worden opgenomen 
met de bevoegde autoriteiten van het land om aanvullende info aangaande de 
uitspraak te kunnen opvragen (oa uitspraak zelf). Indien de uitspraak te maken 
heeft met patiëntveiligheid zal deze persoon worden aangeschreven met een 
voornemen. Betrokkene krijg vervolgens twee weken de tijd om aan te geven dat 
hij op het voornemen wil reageren. Voor de uiteindelijke reactie heeft hij 
uiteindelijk nog eens vier weken de tijd. Hierna zal een definitief besluit (wel of 
niet schrappen uit het BIG-register) volgen. Totaal gaat met deze procedure dus 
nog zo'n zes weken gemoeid voordat een definitief besluit tav de ontvangende 
melding is genomen. Deze werkwijze is in lijn met de Awb. Echter er is aan dit 
lange tijdsbestek van zes weken wel een risico. Een levensgevaarlijke zorgverlener 
kan na melding uit een lidstaat nog zes weken zijn beroep uit oefenen in 
Nederland met alle gevolgen van dien. 

Bovenstaande maatregel kan, gezien het bovenstaande, eenvoudig binnen de 
procedures en werkprocessen van het CIBG worden geïmplementeerd nu het 
aansluit op reeds bestaande processen. De grootste wijziging is dat daar waar 
Nederland eerder, via bilaterale contracten op de hoogte werd gesteld van in het 
buitenland opgelegde beroepsbeperkende maatregelen aan beroepsbeoefenaren in 
de zorg, deze melding nu van alle lidstaten zal ontvangen. Deze meldingen dienen 
dagelijks door de medewerkers van het CIBG te worden gecontroleerd. 
Dit geldt temeer nu een aanvraag van een zorgverlener tot inschrijving in het BIG-
register zal worden geweigerd of doorgehaald indien het CIBG een maatregel 
ontvangt uit het buitenland die van kracht is. (Zie artikel 6, onderdeel e van de 
Wet BIG). De procedure is daarbij hetzelfde als de procedure die geldt bij het 
overnemen van buitenlandse maatregelen. Bij de werklastmeting zal dit punt 
worden meegenomen. 

Punten van aandacht hierbij zijn: 
• Nederland werkt al langer met het aantekenen van beroepsbeperkende 

maatregelen in het BIG-register. Hierdoor is voor Nederland bekend wat er 
onder een beroepsbeperkende maatregel bedoeld wordt. Deze praktijk is 
tot dusver niet in alle lidstaten aanwezig. Hierdoor rijst de vraag of iedere 
lidstaat op dezelfde manier om zal gaan met het begrip beroepsbeperken-
de maatregel. Dit is van belang voor een eenduidige uitvoering van de 
maatregelen door de lidstaten. 

• Soms ontvangen wij interim orders uit het Verenigd Koninkrijk (VK) waar-
bij een maatregel wordt opgelegd die direct van kracht is, maar niet geba-
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seerd is op feiten. VK legt voor de zekerheid een maatregel op omdat er 
mogelijk een gevaar is voor de volksgezondheid. Het onderzoek in VK zal 
dan nog plaatsvinden. Vraag is hoe het CIBG hiermee dient om te gaan. 
Volgens de wet dienen we het over te nemen en de inschrijving door te 
halen. Niet uitgesloten is dat we uit andere lidstaten ook dergelijke 
'vreemde' maatregelen ontvangen. 

• Bij buitenlandse maatregelen is het soms moeilijk om een aard van het 
vergrijp te noemen. Bij Nederlandse maatregelen worden door de tucht-
colleges via voorbladen kwalificaties gegeven voor de aard van het ver-
grijp. Bij het overnemen van buitenlandse maatregelen is dit soms een 
probleem. 
Om een maatregel binnen drie dagen in IMI te kunnen verwerken dient 
het CIBG de beroepsbeperkende uitspraken zo snel mogelijk van de in-
stantie die deze maatregel genomen heeft, te ontvangen. Er bestaan reeds 
afspraken met de IGZ, het OM en de medisch Tuchtcollege's omtrent het 
aanleveren van de uitspraken. Gezien deze korte termijn zullen deze af-
spraken, voor zover nodig, opnieuw worden gemaakt. 
Er dienen aanvullende afspraken met OM gemaakt te worden inzake ze-
dendelicten. 

• Het mag duidelijk zijn dat in het geval van lange weekenden de drie dagen 
termijn niet gehaald zal kunnen worden. 
Ook de bevoegdheidsbeperkende bevelen van de IGZ aan art. 34 beroeps-
beoefenaren zullen moeten worden gemeld via het waarschuwingsmecha-
nisme. Dit is een nieuwe taak voor het CIBG. Op dit moment worden deze 
maatregelen niet in het BIG-register aangetekend. Om deze taak uit te 
kunnen voeren zullen nadere afspraken met de IGZ moeten worden ge-
maakt. 

• Indien een beroepsbeoefenaar in Nederland door een rechterlijke instantie 
of door een overheidsinstantie schuldig wordt bevonden aan het gebruik 
van valse beroepskwalificaties, dient dit eveneens te worden doorgegeven, 
via IMI, aan de andere lidstaten. Dit is een nieuwe taak voor het CIBG. 
Onduidelijk is wat de impact hiervan is op de werkprocessen van het CIBG. 
Ook dit punt zal bij de werklastmeting worden betrokken. 

• Op dit moment ontvangt het BIG register zo'n 120 meldingen per jaar van 
personen die een beroepsbeperkende maatregel hebben opgelegd gekre-
gen, die gevolg hebben voor personen in het BIG-register. Na implementa-
tie van de Richtlijn waarbij alle lidstaten op IMI zijn aangesloten, zal dit 
aantal waarschijnlijk (explosief?) toenemen. Met hoeveel dit aantal zal 
toenemen is, gezien de grote diversiteit van de uitvoering in de diverse 
lidstaten, momenteel niet te zeggen. De lijst met binnenkomende meldin-
gen zal dagelijks dienen te worden doorgenomen. Dit punt zal bij de 
werklastmeting moeten worden onderzocht. 

• Nog onduidelijk is hoe IMI eruit komt te zien. Dit is waarschijnlijk pas eind 
2015 bekend. Dit vormt een risico voor wat betreft de voorgenomen im-
plementatie van de maatregelen uit de richtlijn. 

• Er komen ook meldingen van zorgverleners die nu niet BIG geregistreerd 
zijn. Deze worden separaat opgenomen op een BBB-lijst voor het geval 
betrokkene zich in Nederland meld nadat de maatregel verlopen is. Deze 
lijst zal ook in de toekomst worden gehanteerd. Een toename van het aan-
tal meldingen uit de verschillende lidstaten, zal ook een toename van de 
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werklast betekenen om deze lijst bij te houden. Dit punt zal in de werk-
lastmeting worden meegenomen. 

Organisatie bij het CIBG: 
Het betreft een uitbreiding en eventueel aanpassing van een reeds bestaand 
proces, zowel qua taken als omvang. Deze uitbreiding betekent een 
lastenverzwaring voor het CIBG. De afdeling Registers in Kerkrade zal meer 
werkzaamheden krijgen. Er zullen mogelijk meer vragen komen bij de KCC. Ook 
zal het een lastenverzwaring betekenen voor JZ nu het aantal bezwaarschriften 
naar alle waarschijnlijkheid zal toenemen. 
Betrokken intern: Communicatie, Juridisch zaken, KCC, ICT, Registers. 

Kosten: 
Uit het bovenstaande volgt dat momenteel niet te zeggen is hoeveel de kosten zijn 
van de extra werkzaamheden die de implementatie van bovenstaande maatregel 
met zich meebrengt. Enerzijds, doordat nog niet valt in te schatten hoeveel in het 
buitensland opgelegde bevoegdheidsbeperkende maatregelen zullen worden 
opgelegd welke door het CIBG verwerkt moeten worden; anderzijds omdat er een 
aantal nieuwe taken zijn, welke nog dienen te worden geïmplementeerd. Door de 
behandelend medewerkers wordt evenwel wel aangegeven dat de verwerkingstijd 
van in het buitenland opgelegde maatregel door het CIBG zou kunnen oplopen 
naar zes uur per maatregel (dit is nu vier uur per maatregel). 

Hiernaast worden nog extra kosten verwacht voor de diverse stafafdelingen, als 
Communicatie en KCC. De omvang van deze kosten kan gezien het bovenstaande 
momenteel niet worden ingeschat. De belasting van de afdeling Juridische Zaken, 
CIBG, zal toenemen nu zij meer vragen van de behandelende Business afdeling zal 
ontvangen over oa. de interpretatie van in het buitenland opgelegde maatregelen. 
Tevens is de verwachting dat het aantal bezwaar en beroepsprocedures zal 
toenemen. In de werklastmeting, welke in het kader van de implementatie van de 
diverse maatregelen door het CIBG zal worden uitgevoerd, zal hier nader op in 
worden gegaan. 

3. Europees Beroepskaart (EBK) (nieuwe opdracht, nieuw proces) 

Richtlijn 2013/55 introduceert de Europese beroepskaart. Dit is een nieuwe 
procedure voor het erkennen van beroepskwalificaties, respectievelijk het verlenen 
van toegang tot een beroep met het oog op tijdelijke en incidentele 
dienstverrichting. De nieuwe procedure zal naast de procedures uit de 
oorspronkelijke richtlijn 2005/36 bestaan. Een Europese beroepskaart kan door de 
EC worden ingevoerd voor zowel beroepen die vallen onder het algemeen stelsel 
van erkenning als voor de sectorale beroepen. De Europese beroepskaart zal een 
elektronisch document worden dat door een bevoegde autoriteit aan een 
beroepsbeoefenaar kan worden verstrekt. Het is een bewijs dat de 
beroepskwalificaties van de beroepsbeoefenaar erkend zijn met het oog op 
vestiging in een ontvangende lidstaat, of dat de beroepsbeoefenaar voldoet aan de 
eisen om tijdelijk en incidenteel diensten te kunnen verrichten in een ontvangende 
lidstaat. 
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Een EBK kan worden aangevraagd voor de beroepen apothekers, fysiotherapeuten 
en verpleegkundigen. 

Het primaire doel is het ondersteunen en versnellen van de erkenningsprocedure. 
Voordelen voor beroepsbeoefenaar: 
- algemene informatie over vereisten, procedures en kosten; 
- overal te allen tijde de noodzakelijke handelingen kunnen verrichten; 
- transparante communicatie via één kanaal in de eigen taal; 
- actuele informatie; 
- hergebruik geldige documenten; 
- bescherming (persoons)gegevens. 

Voordelen voor bevoegde autoriteiten: 
- standaard en gestructureerde procedures; 
- overzichtelijk dossier, zodat het gemakkelijker is een besluit te nemen; 
- vergemakkelijkt communicatie met beroepsbeoefenaar en andere 
bevoegde 

autoriteiten; 
- voorkomt fraude; 
- verzekert bescherming (persoons)gegevens; 
- bevordert vertrouwen tussen lidstaten. (Focus Group 26 maart 2014) 

Indien Nederland 'host member state' (inkomende zorgverleners) is, is de afgifte 
van de EBK gelijk aan de nu verleende erkenning. Deze taak zal dan ook komen te 
liggen bij Registers voor zover het automatische erkenning betreft en bij VV voor 
zover het een aanvraag van een erkenning van beroepskwalificaties (algemeen 
stelsel) betreft. Het administratief aanmaken van de EBK is een extra taak in het 
IMI-systeem. 
Het aanmaken van een EBK als 'home member state' (uitgaande zorgverleners) is 
administratief ook een nieuwe taak. De betrokken aanvrager kiest via IMI een 
procedure (automatische erkenning/algemeen stelsel). 

Daar waar de aanvraag onder het algemeen stelsel valt, zal advies worden ge-
vraagd aan de CBGV. NUFFIC wordt ook geraakt, omdat in de procedure voor de 
erkenning van beroepskwalificaties meestal een diplomawaardering wordt ge-
vraagd. Nuffic krijgt daar nu 28 dagen voor, waarin de aanvraag niet opgeschort 
wordt. Om de verkorte beslistermijn van 2 maanden te halen, zal het CIBG nieuwe 
afspraken met NUFFIC moeten maken als het om het uitbrengen van een diplo-
mawaardering inzake een aanvraag van de erkenning van beroepskwalificaties 
met een EBK betreft (algemeen stelsel). 

De CBGV zal ook worden geraakt. De gemiddelde termijn van advisering door de 
CBGV ligt nu boven de drie maanden. Om de verkorte beslistermijn van 2 
maanden te halen, zal het CIBG nieuwe afspraken met de CBGV moeten maken 
als het om advisering in aanvragen van de erkenning van beroepskwalificaties met 
een EBK betreft (algemeen stelsel). 

Het indienen en beoordelen van de aanvraag van een EBK en de afgifte daarvan 
zal via IMI gaan. De betreffende beroepsbeoefenaar heeft evenwel het recht om 
zijn IMI-dossier te laten verwijderen (artikel 4 sexies, vijfde lid). Het is om die 
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reden van groot belang dat het CIBG ook zelf een dossier van de betreffende 
procedure in Zorro aanmaakt. De EC heeft aangegeven dat de lidstaten zelf bewijs 
van de procedure mogen opslaan en bewaren in overeenstemming met de 
nationale regelgeving hieromtrent (antwoord 19 van de EC van 11/7 op vragen 
OCW van 30/4). De vraag is of we vanuit IMI kunnen "knippen/plakken", 
aangezien er geen machine-machine koppeling mogelijk is met het IMI-systeem. 

Punten van aandacht: 
• Knelpunt vormt de beslistermijn van 2 maanden, waarbij de mogelijkheid 

bestaat om deze termijn 2 x 2 wkn te verlengen, bij de beoordeling van de 
aanvraag die valt onder het algemeen stelsel. Op dit moment heeft de 
Nuffic 28 dagen nodig om een diplomawaardering uit te brengen. Ook de 
termijnen van de CBGV die zij nodig hebben om advies uit te brengen, zijn 
op dit moment van dien aard dat de 3 maanden beslistermijn niet zal wor-
den gehaald. Met beide partijen worden gesprekken gevoerd om te bekij-
ken in hoeverre de termijnen kunnen worden verkort. 

• Het CIBG ontvangt, als bevoegde autoriteit, de aanvraag via IMI van een 
andere lidstaat. Deze lidstaat heeft als het goed is bekeken of de aanvraag 
compleet is en heeft de documenten geverifieerd. Het CIBG kan hierover 
nog vragen stellen, waar de lidstaat binnen twee weken op dient te reage-
ren. Deze twee weken schorsen de beslistermijn niet op. Dit betekent een 
risico in het licht van de toch al korte beslistermijnen. 

• Verder is nog niet bekend hoe IMI eruit ziet. Dit wordt naar verwachting 
pas eind 2015 duidelijk. Hierdoor blijft tot in een zeer laat stadium voor 
het CIBG als bevoegde autoriteit onduidelijk hoe de afgifte van een EBK en 
de communicatie met de betreffende lidstaat en de beroepsbeoefenaar er-
uit komt te zien. Hetzelfde geldt voor het opnemen van de disclaimer op 
de EBK waarin de Uitvoeringshandelingen over wordt gesproken. 

• Indien er, ten behoeve van een beroepsbeoefenaar die in Nederland tijde-
lijk en incidenteel diensten wil verrichten, door een andere lidstaat een 
EBK is afgegeven, heeft dit een geldigheidsduur van 18 maanden (artikel 4 
quater, eerste lid van de Richtlijn). Hierna dient de beroepsbeoefenaar ex. 
Artikel 3 Wet BIG nog in het BIG-register geregistreerd te worden om het 
beroep uit te kunnen oefenen. Uit artikel 4 quater, derde lid van de Richt-
lijn volgt dat op het moment dat de Europese beroepskaart niet meer gel-
dig is en de dienstverrichter diensten wil blijven verrichten met gebruik 
van de Europese beroepskaart, dan kan hij de geldigheid van de Europese 
beroepskaart op grond van de richtlijn door de bevoegde autoriteit in de 
lidstaat van oorsprong verlengen. De vraag is of er vanuit het CIBG nog 
actie dient te worden ondernomen, en zo ja, naar wie. De geldigheidsduur 
van de afgegeven EBK vervalt. Hiermee is de beroepsbeoefenaar niet meer 
gerechtigd om het beroep in Nederland uit te oefenen. Van belang is naar 
het idee van het CIBG om de beroepsbeoefenaar alsmede de zorginstelling 
(voor zover van toepassing) hierop te wijzen. Graag horen we de visie van 
MEVA hierop. 

Aantallen: 
Het is nog onzeker hoeveel beroepsbeoefenaren een aanvraag voor een EBK zullen 
doen. De aanvraag EBK zal naast de reguliere aanvraag om een erkenning komen 
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te bestaan. Het is op dit moment niet zeker hoeveel beroepsbeoefenaren voor een 
aanvraag om een EBK zal kiezen en hoeveel een aanvraag om erkenning via de 
reguliere procedure zal kiezen. Dit zal in de periode na de implementatie dienen te 
worden gemonitoord. 

Het totale aantal apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen uit de EER dat 
een aanvraag kan doen voor een EBK, gebaseerd op de aanvragen tot een BIG-
registratie door deze beroepsbeoefenaren uit 2014, ligt op 9345. Hiervan waren 
9173 beroepsbeoefenaren met een Nederlands Diploma. 
Zo'n 172 beroepsbeoefenaren hadden een in het buitenland behaald diploma. 
Hiervan waren er 135 stuks met aangewezen diploma, met diploma's uit de EER 
en Zwitserland. Voor 37 beroepsbeoefenaren gold dat zij over een diploma 
beschikten van buiten de EER. Deze vallen onder het algemeen stelsel waarbij 
advies wordt gevraagd aan de CBGV. 

Indien ervan uit wordt gegaan de 50% van het aantal beroepsbeoefenaren zal 
kiezen voor een aanvraag EBK zal dit aantal, voor zover deze aanvraag vanuit een 
van de lidstaten wordt gedaan, niet hoger liggen dan zo'n 100 per jaar. 

Voor het aantal beroepsbeoefenaren met een Nederlands diploma dat een EBK zal 
aanvragen wordt gekeken naar het aantal CCPS dat in 2014 is afgegeven. Dit 
aantal ligt op 2034 stuks. Dit betreft een verklaring, afgegeven aan 
beroepsbeoefenaren die naar het buitenland willen vertrekken, dat de 
beroepsbeoefenaren in Nederland in het BIG-register zijn geregistreerd en er geen 
beroepsbeperkende maatregelen zijn opgelegd. Niet bekend is hoeveel van deze 
beroepsbeoefenaren naar landen binnen de EER en Zwitserland zijn vertrokken. 
Aangenomen wordt echter dat dit de meerderheid betreft. 

Kosten: 
Voor VV: Uit de bijlage valt op te maken dat er in 2014 37 aanvragen zijn 
ingediend die onder de Europese Richtlijn en onder het algemeen stelsel vielen. Er 
wordt voor de berekening een aanname gedaan dat 50% van het aantal 
aanvragen voor een EBK zal kiezen. Per aanvraag wordt 3 uur extra gerekend 
t.o.v. een reguliere aanvraag i.v.m. de verwerking van bepaalde stappen in IMI en 
de afgifte van de EBK in IMI 
(3 uur*) x ( 37 aanvragen/2) = 55.5 uur extra 

VV verwacht ook extra vragen van aanvragers/klanten die niet allemaal door KCC 
beantwoord kunnen worden. Dit wordt geschat op (2 uur) x 37 aanvragen = 72 
uur. 

In totaal wordt voor deze taak een extra werkbelasting voor de medewerkers van 
VV geschat van 0,07 fte 

Binnen het CIBG geldt een gemiddeld uurtarief voor interne medewerkers van € 
76,-. 

Voor Registers: (3 uur) x (135 aanvragen/2) = 200 uur 
Inclusief beantwoording clientèlevragen (2 uur x 135 aanvragen) : 200 +270 = 
470 uur (extra werkbelasting wordt geschat op 0,25 fte) 
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Hiernaast worden nog extra kosten verwacht voor de diverse stafafdelingen, als 
Juridische Zaken, Communicatie en KCC. De omvang van deze kosten kan gezien 
het bovengeschetste onduidelijkheid momenteel niet worden ingeschat. In de 
werklastmeting, welke in het kader van de implementatie van de diverse 
maatregelen door het CIBG zal worden uitgevoerd, zal hier nader op in worden 
gegaan. 

Organisatie bil het CIBG: 
Het is een nieuw proces en zal om die reden een lastenverzwaring zijn voor het 
CIBG. Daarnaast ook voor de CBGV, omdat zij genoodzaakt zal zijn binnen een 
kortere tijd haar advies te geven. Daartoe moet het proces worden aangepast, 
wellicht zijn extra FTE nodig. Niet vergeten mag worden dat naast het nieuw 
proces met nieuwe/extra werkzaamheden en het 'oude systeem' gehandhaafd 
blijft i.v.m. vrijwillig deelname aan de beroepskaart. 

Betrokken intern: Communicatie, Juridisch zaken, KCC ICT, Registers (Bij EBK van 
'home member state' is vooral BIG NL betrokken en bij EBK met buitenlandse 
diploma is BIG BTL en VV.) 
Betrokken extern: Nuffic en CBGV 

4. Gedeeltelijk toegang  (nieuwe opdracht, nieuw proces) 

De Richtlijn 2005/36/EG is alleen van toepassing op beroepsbeoefenaren die 
hetzelfde beroep in een andere lidstaat willen uitoefenen. In bepaalde situaties 
kunnen de betrokken activiteiten tot een beroep behoren dat in de ontvangende 
lidstaat een groter scala aan werkzaamheden omvat dan in de lidstaat van 
oorsprong. Als de verschillen tussen de activiteitengebieden zo groot zijn dat de 
beroepsbeoefenaar eigenlijk een volledig onderwijs- en opleidingsprogramma zou 
moeten volgen om de tekortkomingen te compenseren, moet de ontvangende 
lidstaat in deze bijzondere omstandigheden gedeeltelijke toegang verlenen indien 
de beroepsbeoefenaar daarom verzoekt (overweging 7 van de Richtlijn 
2013/155/EU). 

De mogelijkheid van gedeeltelijke toegang houdt dus in dat beroepsbeoefenaren 
toegang krijgen tot het gereglementeerde beroep in de lidstaat van ontvangst 
voor dat onderdeel van het beroep dat overeenkomt met de beroepsactiviteiten 
waartoe zij in de lidstaat van oorsprong of herkomst gekwalificeerd zijn. 

Het is op dit moment niet volledig duidelijk bij welke zorgberoepen gedeeltelijke 
toegang aan de orde zal kunnen zijn. Lidstaten kunnen gedeeltelijke toegang 
weigeren, in geval van dwingende redenen van algemeen belang, zoals 
omschreven door het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn rechtspraak 
betreffende de artikelen 49 en 56 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). Dit kan met name het geval zijn voor beroepen in de 
gezondheidszorg, indien daaraan implicaties voor de volksgezondheid of de 
veiligheid van de patiënt zijn verbonden (overweging 7 van de Richtlijn 
2013/155/EU). Het is thans niet bekend hoe deze jurisprudentie dient te worden 
uitgelegd en onder welke voorwaarden bij een zorgberoep van gedeeltelijke 
toegang sprake kan zijn. 

De mogelijkheid van gedeeltelijke toegang zal grote gevolgen hebben voor de 
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CBGV, de VV en JZ, vooral omdat het leerstuk van de gedeeltelijke toegang nog in 
ontwikkeling is. Hierdoor is niet duidelijk vast te stellen wat de impact van deze 
maatregel op de (omvang) van de uitvoeringsprocessen van het CIBG is. Verder 
zal het ook gevolgen hebben voor Communicatie. Er is heldere communicatie 
vereist over de gedeeltelijke erkenning/toegang voor de artikel 3-, 34- als 36a-
beroepen. De betreffende zorgverlener zal opereren onder de beroepstitel van de 
lidstaat van oorsprong of herkomst (artikel 4 septies, vijfde lid). Deze kan gelijk 
zijn aan de beroepstitel/opleidingstitel in Nederland, zodat hierover verwarring kan 
ontstaan. Daarnaast zal in het BIG-register moeten worden vermeld voor welke 
beroepswerkzaamheden de betreffende zorgverlener bevoegd is en onder welke 
beroepstitel hij zijn werkzaamheden zal uitvoeren (een concept-voorstel tot 
wijziging van artikel 3 van de Wet BIG). 

Procedure voor verlening gedeeltelijke toegang 
De procedure voor gedeeltelijke toegang zal als volgt verlopen. De 
beroepsbeoefenaar die erkenning van zijn beroepskwalificaties wil, dient een 
aanvraag in volgens de gebruikelijke procedure. De bevoegde autoriteit van het 
desbetreffende beroep in de ontvangende lidstaat neemt de aanvraag vervolgens 
in behandeling. 

•Uit de Algemene Wet komt naar voren dat het niet vereist is dat de desbetreffende 
beroepsbeoefenaar expliciet om gedeeltelijke toegang verzoekt; de bevoegde 
autoriteit dient uit zichzelf te signaleren dat de beroepsbeoefenaar in aanmerking 
komt voor gedeeltelijke toegang en dient ambtshalve gedeeltelijke toegang te 
verlenen. 
Bevoegde autoriteiten hebben de mogelijkheid om gedeeltelijke toegang te 
weigeren in geval van dwingende redenen van algemeen belang, zoals 
omschreven door het Hof van Justitie van de EU in zijn rechtspraak. Met name bij 
beroepen in de zorgsector, indien daaraan implicaties voor de volksgezondheid of 
de veiligheid van de patiënt zijn verbonden, kan sprake zijn van een dwingende 
reden van algemeen belang. 

Het is momenteel niet duidelijk bij welke zorgberoepen gedeeltelijke toegang aan 
de orde zal kunnen zijn is gewenst; Het is thans niet bekend hoe deze 
jurisprudentie dient te worden uitgelegd en onder welke voorwaarden bij een 
zorgberoep van gedeeltelijke toegang sprake kan zijn. De verwachting is dat 
aanvragen hiertoe niet of nauwelijks zullen worden gehonoreerd. 

Punten van aandacht: 
• Als hierboven reeds is opgenomen is nog onduidelijk hoe dit leerstuk dient 

te worden uitgelegd. Komen er zorgberoepen in aanmerking voor het 
gedeeltelijk toegang, en zo ja, welke? Dit zal waarschijnlijk door 
jurisprudentie dienen te worden bepaald. 

• De verwachting is dat er nauwelijks een beroep op deze mogelijkheid zal 
worden gedaan. Weten doen we het pas als er effectief een beroep kan 
worden gedaan, dwz, nadat de Richtlijn in werking is getreden. 
Aangeraden wordt dan ook dit leerstuk nauwgezet te monitoren, mede 
met het oog op de werkbelasting als gevolg hiervan. 

• Naar verwachting zal een beroepsbeoefenaar aan wie gedeeltelijk toegang 
wordt verleend een aantekening in het BIG-register krijgen waarbij zijn 
beroepsbeperking in het BIG-register zichtbaar wordt. Hiermee zal deze 
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aantekening ook voor de werkgever van de buitenslands 
beroepsbeoefenaar zichtbaar zijn. 

• Uit de Algemene wet volgt dat het niet vereist is dat de desbetreffende 
beroepsbeoefenaar expliciet om gedeeltelijk toegang verzoekt. De 
aanvraag zou, indien de aanvraag zich hiervoor leent, ambtshalve door de 
bevoegde autoriteit op deze maatregel moeten worden beoordeeld. De 
betreffende beleidsmedewerker en contactpersoon van uw directie heeft 
echter bij het CIBG aangegeven dat de aanvrager, cf het gestelde in de 
Richtlijn, wel in de gelegenheid zou moeten worden gesteld om een aparte 
aanvraag om gedeeltelijk toegang in te dienen. Het implementeren van 
deze aparte aanvraag is echter dermate complex dat het zeer kostbaar is 
om dit in de processen en het Zorro systeem te implementeren. De 
beperkte mogelijkheden om Zorro aan te passen in combinatie met de 
freeze bij SSO-ICT speelt ook hier een rol. Ais hierboven geschetst zal 
deze maatregel de komende tijd nauw gevolgd worden. Indien nodig kan 
in het Gemeenschappelijk Basisproces, dat Zorro zal vervangen, een 
voorziening hiertoe worden meegenomen. 

Kosten: Zoals eerder is aangeven zal naar verwachting geen tot zeer weinig 
aanvragen tot gedeeltelijk toegang gehonoreerd worden. De CBGV zal ambtshalve 
toetsen. Hierbij rekent zij een half uur per dossier dat zich hiervoor leent. Door de 
afdeling VV zal deze toetsing verwerkt moeten worden in haar beslissing alsmede 
verwerkt dienen te worden in het systeem. Hier rekent VV een uur voor. 

Hiernaast worden nog extra kosten verwacht voor de diverse stafafdelingen, als 
Juridische Zaken Communicatie en KCC. De omvang van deze kosten kan 
momenteel moeilijk worden ingeschat. In de werklastmeting, welke in het kader 
van de implementatie van de diverse maatregelen door het CIBG zal worden 
uitgevoerd, zal hier nader op in worden gegaan. 

Organisatie bij het CIBG: 
Het is een nieuw proces en zal om die reden een lastenverzwaring zijn voor het 
CIBG. Het betekent verder een lastenverzwaring voor de CBGV, VV, JZ en C, 
aangezien dit een nieuwe mogelijkheid is die veel vragen met zich zal 
meebrengen. 
Betrokken intern: Communicatie, Juridisch zaken, KCC, ICT, Registers en VV. 
Betrokken extern: CBGV en Nuffic 

Conclusie 
In voorgaande heb ik aangegeven wat de uitvoeringsconsequenties zijn van de 
aanpassingen van de Algemene Wet erkenning EG-beroepskwalificaties als gevolg 
van de maatregelen van de herziene Richtlijn Beroepskwalificaties. 

In algemene zin geldt dat ik de thans voorgestelde wet uitvoerbaar acht. Echter 
de aangegeven punten kunnen de uitvoering eenduidiger en beter beheersbaar 
maken. 
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Bijlage 
Beroepsgroep 	 Reden aanvraag 	 Aantal 
Apothekers 	 registratie artikel-3 met een aangewezen diploma 	 28 
Apothekers 	 registratie artikel-3 met Ned. diploma, voor inv. WET-BIG 	 1 
Apothekers 	 registratie artikel-3 met Nederlands diploma 	 249 
Artsen 	 registratie artikel-3 erkenning van beroepskwalificatie 	 1 
Artsen 	 registratie artikel-3 met een aangewezen diploma 	 246 
Artsen 	 registratie artikel-3 met Ned. diploma, voor inv. WET-BIG 	 5 
Artsen 	 registratie artikel-3 met Nederlands diploma 	 2728 
Artsen 	 registratie artikel-3 Verklaring van vakbekwaamheid 	 33 
Fysiotherapeuten 	 registratie artikel-3 erkenning van beroepskwalificatie 	 1 
Fysiotherapeuten 	 registratie artikel-3 met Ned. diploma, fysiotherapie, voor inv. WET-BIG 	 4 
Fysiotherapeuten 	 registratie artikel-3 met Nederlands diploma 	 1798 
Fysiotherapeuten 	 registratie artikel-3 met oud Ned. diploma en werkervaring 	 1 
Fysiotherapeuten 	 registratie artikel-3 Verklaring van vakbekwaamheid 	 24 
Gz-psychologen 	 registratie artikel-3 met Nederlands diploma 	 862 
Gz-psychologen 	 registratie artikel-3 Verklaring van vakbekwaamheid 	 10 
Huidtherapeuten 	 registratie artikel-3 met Nederlands diploma 	 1 
Logopedisten 	 registratie artikel-3 met Nederlands diploma 	 1 
Psychotherapeuten 	 registratie artikel-3 erkenning van beroepskwalificatie 	 2 
Psychotherapeuten 	 registratie artikel-3 met Nederlands diploma 	 187 
Psychotherapeuten 	 registratie artikel-3 Verklaring van vakbekwaamheid 	 8 
Tandartsen 	 registratie artikel-3 erkenning van beroepskwalificatie 	 1 
Tandartsen 	 registratie artikel-3 met een aangewezen diploma 	 207 
Tandartsen 	 registratie artikel-3 met Ned. diploma, voor inv. WET-BIG 	 3 
Tandartsen 	 registratie artikel-3 met Nederlands diploma 	 274 
Tandartsen 	 registratie artikel-3 Verklaring van vakbekwaamheid 	 15 
Tandprothetica 	 registratie artikel-3 met Nederlands diploma 	 1 
Verloskundigen 	 registratie artikel-3 met een aangewezen diploma 	 64 
Verloskundigen 	 registratie artikel-3 met Nederlands diploma 	 153 
Verloskundigen 	 registratie artikel-3 met oud aangewezen diploma en werkervaring 	 1 
Verpleegkundigen 	 registratie artikel-3 erkenning van beroepskwalificatie 	 1 
Verpleegkundigen 	 registratie artikel-3 met een aangewezen diploma 	 92 
Verpleegkundigen 	 registratie artikel-3 met Ned. diploma, voor inv. WET-BIG 	 18 
Verpleegkundigen 	 registratie artikel-3 met Nederlands diploma 	 7097 
Verpleegkundigen 	 registratie artikel-3 met oud aangewezen diploma en PRC 	 1 
Verpleegkundigen 	 registratie artikel-3 met oud aangewezen diploma en werkervaring 	 14 
Verpleegkundigen 	 registratie artikel-3 met oud Ned. diploma en PRC 	 5 
Verpleegkundigen 	 registratie artikel-3 Verklaring van vakbekwaamheid 	 11 
Verzorgenden individuele gezondheidszorg 	registratie artikel-3 met Nederlands diploma 	 3 
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Dag 

Dank voor het tweede concept van Nederlands gesproken; toetsing op taalbeheersing bij BIG 
registratie van buitenlands gediplomeerden van binnen de EER. 

Graag nog aanpassen: 

Blz. 6, paragraaf 1.3, zin 1, 2e  regel "is het Ministerie voornemens om (...)"; vervangen door 
"overweegt de Minister van VWS om (...)". Het is nog niet aan de Kamer toegezegd. 

Blz .10 par. 2.4 5e  alinea en Blz 11 tabel 1 en 1e  alinea waarin Meijerink en ERK niveaus worden 
vergeleken werkt wat verwarrend. Te overwegen is of meer toelichting of juist meer weglaten. 

Die verwarring komt doordat Meijerink verschillende cesuren binnen één niveau kent. 
Zoals het er nu staat is het beeld dat voor VMBO-T in de uitstroom eindtermen Meijerink niveau 3 F 
= minimaaal ERK-niveau Bl, nodig is. Aangezien toegang tot MBO verpleegkunde ook met de 
andere VMBO stromen kan is echter voor dit beroep de minimuminstroomeis Meijerink F2 = 
minimaal ERK niveau A2. 
Een zelfde soort verwarring ontstaat er rond uitstroom VWO. Het VWO heeft twee cesuren binnen 
Meijerink met uitstroom op 4 F en dat is dan Cl of C2, maar voor instroom in geneeskunde of 
tandheelkunde en andere gezondheidszorgberoepen op WO-niveau is het profiel "Natuur en 
gezondheid" of "Natuur & Techniek" soms met aanvullend Biologie noodzakelijk. Het voor 
gezondheidszorgberoepen relevante minimumniveau 4 F van Meijerink is voor g-zorg beroepen 
daarmee maximaal op ERK Cl-niveau. 

Voor niet-Nederlandstaligen is de minimale "instroomeis" MBO Verpleegkunde B1 is en in het HBO 
en WO minimaal B2. Daarbij is alleen voor toelating tot geneeskunde naast de eis van B2 ook een 
extra cursus en toets "Nederlands in het medisch domein" vereist. 

Enkele suggesties ter verheldering van de tekst en nuancering op punten. 

Blz 5 par. 1.1 laatste deel laatste zin; je kunt weglaten:"in een van de artikel 3 beroepen" . 
(BIG registratie is er alleen voor art. 3 beroepen van de Wet BIG en de toelichting staat in de 
eerstvolgende alinea.) 

Zou toevoegen: 

"Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zijn al verplicht het Nederlands voldoende te 
beheersent. Er wordt echter bij gediplomeerden van binnen de EER nu niet op gecontroleerd bij 
registratie in het BIG register." Het is nu de verantwoórdelijkheid van de werkgever en de 
beroepsbeoefenaar zelf. 

Par. 1.2, 2e  alinea, na de eerste zin: Voor de duidelijkheid zou ik daar tussenvoegen: 
"de werking van de Europese regelgeving over erkenning van beroepskwalificaties betreft alleen de 
beroepskwalificaties van binnen de EER. Er is daardoor verschil in de erkenningprocedure van 
gediplomeerden uit de EER en van buiten de EER ontstaan." 

3e  alinea eerste zin, Voor de duidelijkheid zou ik toevoegen: "zonder controle vooraf op beheersing 
van de Nederlandse taal." 

Par. 2.3, 2e  alinea, 2 e zin; te overwegen tussen te voegen het woord "soms" voor geen 
patiëntencontact. Industrieapothekers kunnen ook patiëntencontact hebben. 

1  de Algemene wet erkenning EG Beroepskwalificaties art 31, Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst 
BW, boek 7, afd. 5, art 448, de Wet BIG, Circulaire Vakbekwaamheid buitenslands gediplomeerden 
volksgezondheid art 2.4. 
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Blz. 7, 1e  alinea "wordt"; i.p.v. "worden". 

Blz. 10 Par. 2.4, 2e  alinea onderaan; je zou hier kunnen toevoegen; "oftewel B1 voor beroepen op 
MBO niveau , B2 voor HBO- en WO-niveau". 

Bij Tabel 2 AKV toets voor beroepen op WO-niveau: 
in dat vakje staat nu B2+ (tussen B2 en C1) maar moet denk ik nog aangevuld met (+interactief 
Nederlands in het medisch domein). 

Blz. 12 te overwegen is om voetnoot 12 naar de hoofdtekst te halen. 

Blz. 16 par. 3.3 derde alinea derde bullet. 
Alternatieve toetsing voor twijfel- en grensgevallen. Dat is toch niet aan de orde voor personen die 
lager onderwijs en VMBO in het Nederlands volgden. 
Ik ga ervan uit dat tweetalige middelbaar onderwijs (Nederlands + Engels) en (Nederlands + 
Frans) in België, aan identieke eindtermen Nederlandse taal hebben voldaan en gelijkgesteld " 
kunnen worden met Nederlandstalig onderwijs. 

Blz. 17 par. 3.3 laatste zin van de 3e  alinea kan mogelijk beter weggelaten, immers een toets op 
Interactievaardigheid in medisch domein zal altijd voor iedereen voorbereiding en scholing vergen. 

Blz. 19 par. 4.2 onder Staatsexamen NT2 
Interactievaardigheid in medisch domein wordt niet getoetst, 
A.u.b. wel ook vermelden dat luisteren en spreken wel wordt getoetst. 

Onder CNaVT 
"Deze doelgerichte aanpak maakt dat toetsing niet geschikt lijkt voor de specifieke taalvaardigheid 
voor het medisch domein." Uitgaande van het hooguit voortbouwen op bewijs en diploma's die 
iemand al heeft zou het dan niet logischer zijn alleen te wijzen op de wenselijkheid van aanvullend 
toetsen van interactief medische Nederlands taalvaardigheid. 

MBO/examen 
Kan hier wegblijven als het toetsen van Nederlandse taal niet toegankelijk is voor niet scholieren. 
Wel is het mogelijk interessant bronmateriaal voor te ontwikkelen toetsen en opleidingen en kan 
alleen daar beschreven. 

Blz 20 2e  alinea laatste regel na "CNaVT-examen is dat interactie" en voor "expliciet getoetst 
wordt" tussenvoegen "in het medisch domein". 

Blz. 22 par. 4.3 tabel 3 
Er staat in de tabel een kolom toetsing van interactie. 
Zou je aan die tabel toetsen van luisteren en spreken toevoegen, dan is het beeld genuanceerder 
dan als alleen interactievaardigheid in het medisch domein wordt gepresenteerd. Dat doet wat 
tekort aan NT2, CNaVT en ITNA die wel taalvaardigheid wat betreft spreken en luisteren toetsen. 
Alleen de AKV toets voor academici bevat een toets op interactievaardigheid in het medisch 
domein. 
Het beeld lijkt anders dat alleen AKV iets aan spreken en luisteren doet en dat dat NT2 en CNaVT 
en ITNA alleen over lezen en schrijven zouden gaan. 
CNaVT mogelijkheid tot toetsen 1 keer per jaar, maar wordt bij 200 instituten afgenomen? 
Klopt dat , hoe zit dat? 

Hoort MBO examen in deze lijst? Is toch niet publiek toegankelijk, maar alleen voor scholieren . 

Blz .3 2e  alinea en 3e  alinea 
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NT2 is vaak ook al voor andere doeleinden i.v.m. eigen inburgering of scholing of eerder werk 
gedaan. 

3e alinea le zin 
De variant waarin staatexamen NT2 op B2 niveau aangevuld met een mondelinge toets. 
Ook NT2 toetst spreken en luisteren. 

4.4. Herregistratie ' en hernieuwende registratie na onderbreking van de inschrijving.' 

Blz. 24 
2e alinea kan weg omdat het hier niet om erkennen maar om registreren na erkennen gaat. 

Blz. 25 3e Aan geclausuleerd inschrijven te verbinden voorwaarden zouden het hebben van 
begeleiding en een in achtervang kunnen zijn en ondersteuning en afsluiting met een erkend 
taaldiploma voor het medisch domein. 

Blz. 26 4e alinea de zin na het staatsexamen is zeer toegankelijk en... Het staatsexamen is ook 
vaak voor inburgering of voor eerdere werk- of scholingsdoeleinden behaald. 

Blz. 27 3e alinea voor conclusies: 
Na de vierde zin. Voor "Dat betekent dat (...)" 
Tussen een academisch beroep; te weten psychotherapeut, gz-pscyholoog, arts, tandarts en 
apotheker een hbo beroep; te weten fysiotherapie of verloskunde en een mbo beroep 
verpleegkundige zal gemiddeld de inhoudelijk complexiteit van taalgebruik tussen 
beroepsbeoefenaren onderling en mogelijk ook het afbreukrisico bij miscommunicatie wat variëren, 
zonder dat dat keiharde grenzen stelt. 

4e alinea 6e regel 
'Daarentegen is bekend' zou ik veranderen in: Daarentegen lijkt toetsing op B1 niveau 
onvoldoende toereikend.' Het verschil is dat bekend is' veronderstelt dat er harde bewijzen zijn 
van meer ongevallen of suboptimale zorg door verpleegkundigen op B1 niveau dan er zouden zijn 
geweest bij een B2 niveau. Nu wil ik ook niet het tegendeel beweren maar het lijkt me toch meer 
een meer kwalitatieve waardering waarbij B2 meer zekerheid biedt dan B1 en een training en toets 
van het medisch Nederlands en de medische interactie nog meer zekerheid biedt. 

Blz. 28 Scholingsaanbod 
Er zijn wel veel opleidingen op verschillend niveau, maar je verwijst vooral naar opleidingen die 
voor artsen interessant zijn en door de KNMG genoemd. Je kunt denk ik niet nog concluderen dat 
er voor mbo-ers en hbo-ers al direct voldoende toegankelijke en betaalbare opleidingen zijn in 
medisch Nederlands. 

Toetsingmogelijkheden 2e alinea 5e regel; 
De gespreksvaardigheid wordt bij Staatsexamen NT2 helemaal niet in een mondelinge situatie 
beoordeeld. 
Dat is letterlijk vast juist, maar wekt de suggestie of speekvaardigheid niet wordt beoordeeld 
terwijl dit een van 4 gelijkwaardige oordeels elementen in de toets is. 
Iets preciezer lijk mij; 
Bij de toetsing van gespreksvaardigheid is interactiviteit geen deel van de toets. 

3e alinea onder toetsingsmogelijkheden 2e zin: "Dat geldt volgens onderzoekers zowel voor HBO 
als WO beroepen." Die toets lijkt ook bruikbaar voor HBO beroepen en kan mogelijk geschikt 
worden gemaakt voor MBO beroepen. 
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Betreft 	Uitvoeringstoets concept wetvoorstel Algmene Wet 
erkenning beroepskwalificaties 

Beste collega, 

Dank voor de uitvoeringstoets op de wijziging van de Algemene Wet Erkenning 
Beroepskwalificaties en uw voorlopige inschatting van capaciteit, kosten en 
administratieve lasten. Uw bevindingen zijn ook ter kennis gebracht van het 
Ministerie van OCW ten behoeve van de Memorie van Toelichting bij het huidige 
voorstel van wet. 

In aanvulling op uw uitvoeringstoets wil ik u er nog op wijzen dat er ook een 
proces voor melden van incidentele en tijdelijke dienstverleners dient te worden 
ingericht. Het gaat naar verwachting om weinig zaken, maar de mogelijkheid zich 
te melden bij het CIBG moet bestaan. 

Verder wil ik u verzoeken om een Privacy Impact Assessment uit te voeren op 
nieuwe diensten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt en in het bijzonder 
op het waarschuwingsmechanisme. Ik zou daar; evenals de Chief Information 
Officer-, graag een afschrift van ontvangen. 

U kaart in uw brief ook een aantal onzekerheden en zorgpunten aan waarop ik in 
deze brief terugkom. Inmiddels is het proces van omzetting in nationaal recht in 
een stroomversnelling gekomen. De Ministerraad is 10 juli 2015 akkoord gegaan 
met het wetsvoorstel en het ligt nu voor advies bij de Raad van State. Er wordt 
deze zomer gewerkt aan de lagere regelgeving voor zowel de Algemene Wet als de 
Wet BIG. De beroepsorganisaties hebben voorstellen voor aanpassing van eigen 
regelgeving in voorbereiding. 

M 
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777118-137632-MEVA 

Uw brief 

Bijiage(n) 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
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Buiten reikwijdte verzoek 

2. Bewijs van taalvaardigheid  
U wijst op de noodzaak van invulling van het beleid. 
Inmiddels is vastgesteld dat: 

• Afdoende kennis van de Nederlandse taal wordt geëist voor registratie van 
alle artikel 3 beroepen in het Big-register. Er wordt niet gecontroleerd bij 
herregistratie, niet bij incidentele of tijdelijke dienstverlening, niet extra 
voor specialisten onder artikel 14 en niet voor beroepen onder artikel 34 
of 36 a van de Wet BIG. 

• Adviesbureau Panteia brengt vóór 1 september 2015 in afstemming met 
CIBG, CBGV en beroepsorganisaties een advies uit over: 

- het niveau per beroep; 
- bewijsstukken voor voldoende werk- of studie-ervaring in het Nederlands; 
- diploma's of certificaten Nederlands; 
- de periode dat bewijsstukken over werkervaring, studie- of taaldiploma's 

geldig zijn als bewijsmateriaal; en 
- de opleidings- en examenmogelijkheden. 

Wat betreft uw vraag naar vrijstellingen geldt dat dit vooralsnog niet nodig is. 
Vrijstelling is mogelijk op grond van inschrijving in het belang van de Nederlandse 
volksgezondheid of in het belang van het land van oorsprong. In beide situaties 
liggen er specifieke afspraken met andere landen of met een betrokken werkgever 
aan ten grondslag. Voor de goede orde wil ik er nog op wijzen dat een bewijsstuk 
van voldoende eerdere werk- of studie-ervaring in het Nederlands geen vrijstelling 
is, maar geaccepteerd bewijs van afdoende kennis van het Nederlands. 

Macro-Economische 
Vraagstukken en 
Arbeidsmarkt 

MEVA-BOA 

Kenmerk 
777118-137632-MEVA 

Buiten reikwijdte verzoek. Pagina 3 verwijderd 
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

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

10.2.e 
drs. C.E. Mur 

Macro-Economische 
Vraagstukken en 
Arbeidsmarkt 

MEVA-BOA 

Kenmerk 
777118-137632-MEVA 
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T.b.v. MT-MEVA 14 september 2015 

Betreft: Bespreking 2e  concept rapport "Nederlands gesproken" taalbeheersing bij BIG-registratie 
van buitenlands gediplomeerden van binnen de Europese Economische Ruimte (EER). 

Stavaza m.b.t. toetsen Nederlandse taal: 

De minister heeft 1 mei 2015 intern aangegeven ook een taaleis aan buitenlanders uit de EER te 
willen stellen bij inschrijving in het BIG register. Het betreft alle artikel 3 beroepen van de Wet Big, 
niet de artikel 34 en 36 a beroepen of incidentele of tijdelijke dienstverrichters. Ze wenst dicht te 
blijven bij wat buurlanden zoals het VK en Frankrijk vragen. 

Op 17 augustus is de nul-versie besproken in MT MEVA. Aangepaste versie is daarna voorgelegd 
aan beroepsorganisaties en deskundigen. De reacties zijn verwerkt, maar nadien is nog een reactie 
van de KNMT aan VWS ontvangen. De KNMT bepleit voor tandartsen een hogere taaldrempel, te 
weten niveau Cl Europees Referentiekader (ERK) plus medisch Nederlands. Dat is tevens de wens 
tot verdere verhoging van de eis die aan diplomahouders van buiten de EER wordt gesteld. De 
KNMT bepleit ook een taaleis op minimaal B2 niveau voor de mondhygiënist, een art. 34 beroep 
met functionele zelfstandigheid. 

Verder besproken met CBGV en CIBG. Beiden waarschuwen tegen uitzonderingen, regels voor 
grensgevallen of alternatieve routes in verband met uitvoerbaarheid van de controle. Het CBGV 
acht het vergelijkbare niveau met niet-EER gediplomeerden wenselijk (B2+voor academici) en 
volgt het advies dat het voor HBO beroepen ook minimaal op B2+ en voor MBO op minimaal B1+ 
beroepen). Voor alle beroepen acht het CBGV een toets van interactief medisch Nederlands 
wenselijk. 

Na bespreking in MT MEVA 14 september en terugkoppeling past Panteia de tekst nogmaals aan en 
volgt een definitieve versie, uiterlijk 21 september 2015. 

Het definitieve advies kan daarna z.s.m. naar de Tweede Kamer. 

Op 8 september 2015 is wijziging van de Algemene Wet Erkenning Beroepskwalificaties naar de 
Kamer gegaan. Behandeling is naar verwachting begin oktober en zal tot Kamervragen aan 
Minister Schippers leiden over toetsen op taal bij gezondheidszorgberoepen. Invoering per 18 
januari vergt een aanpassing van het Registratiebesluit Wet BIG. (Concept is bijgevoegd en kan 
mee in de AMvB wijziging regelingen Wet BIG). 

Doel van de bespreking: 

1. Zijn er nog onduidelijkheden of tegenstrijdigheden? 
2. Moet het rapport nu alleen ter info aan de Kamer of kan de Minister gelijk een beleidsreactie 

geven? 
3. Welke optie raden we de Minster aan? (Hieronder van zwaar naar licht): 

a. Advies geheel overnemen; 
d.w.z. invoeren van een taaleis op B2+ niveau plus interactief medisch Nederlands voor alle 
academische en HBO-beroepen (per direct) en B1+ niveau plus interactief medisch Nederlands 
voor het MBO-beroep (zodra toetsen gereed zijn). 

b. Advies gedeeltelijk overnemen; 
d.w.z. invoeren van een taaleis op B2 niveau plus interactief medisch Nederlands voor 
academische en HBO-beroepen (per direct) en B1 niveau plus interactief medisch Nederlands 
voor MBO-beroepen. Verschil is verlaging van B2+ naar B2 en B1+ naar Bl. 

Invoering kan per direct, maar het is lager dan het niveau dat nu gehanteerd wordt voor 
beroepsbeoefenaren buiten de EER. Kan discussie geven over eis aan niet-EER 
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gediplomeerden. 

c. Advies maar heel beperkt volgen; 
taaleis B2 voor academische en HBO-beroepen en B1 voor MBO-beroepen om in te passen 
in bestaande systemen van toetsen van Nederlandse taalkennis in Nederland NT2 en 
Vlaanderen (ITNA). Dat kan discussie geven over de zwaardere eis aan niet-EER 
gediplomeerden. 

Samenvatting inhoud advies Panteia: 

Wijzigingen t.o.v. vorige versie: 
De gewenste minimumeis voor MBO-beroepen op B2 niveau is genuanceerd/ afgezwakt naar B1+. 
Verder is gecorrigeerd dat het niveau van Nederlands in de AKV toets voor niet-EER-
gediplomeerden met HBO beroep op B1 zou liggen dat is verhoogd naar B2. HBO en MBO maken 
dezelfde CITO toets, maar CITO hanteert een hogere cesuur voor HBO en dat was fout begrepen. 

De kern: 

A. Wat zijn geschikte bewijsstukken van verworven voldoende kennis van het Nederlands? 
* Alleen diploma's van Nederlandstalig basis- plus middelbaar onderwijs. 
* Niet bruikbaar: een tweede studie in het Nederlands of werkervaring in een 
Nederlandstalige werkomgeving. 

B. Wat is een wenselijk minimumniveau Nederlandse taalbeheersing? 
Voor academici; arts, tandarts, apotheker, gz-psycholoog en psychotherapeut; B2+, 
Voor de HBO-beroepen; fysiotherapie en verloskunde; B2+, 
Voor het MBO-beroep; verpleegkunde; B1+.' 
De plus boven Niveau B2 of B1 betekent zowel hoger dan B1 of B2 maar lager dan het 
volgende niveau plus 'extra interactief medisch Nederlands. 

C. Opleiding- en toetsmogelijkheden? 
1. Een taaltoets op B2+ niveau en B1+ niveau + interactief medisch Nederlands. 
is alleen de toets Nederlands binnen de AKV-toets voor niet-EER-gediplomeerden. 
Deze wordt nu alleen gevraagd voor beroepen op academisch niveau. 
Kosten van de toets € 450,-. 
Kosten van een specifieke opleiding Nederlands in medisch domein van €276 (e-learning) 
tot €475,- voor 8 weken groepslessen tot €1.500 voor acht privélessen. 

De AKV-toets Nederlands voor academische beroepen is volgens het advies ook geschikt 
voor HBO-beroepen maar niet voor MBO-beroepen. Geadviseerd wordt een toets en 
opleidingsaanbod te laten ontwikkelen voor MBO-beroepen. 

2. Taaltoetsen op B1 en B2 niveau zijn NT2 (NL) of ITNA (Vlaanderen), kan altijd op veel 
plaatsen en tegen lage kosten €75,- tot € 180,-. Er is een ruim aanbod aan gecertificeerde 
taalopleidingen van goedkoop tot duur. Het zijn standaarden voor opleiding, werk of 
inburgering. B1 en B2 niveau is echter iets lager dan het gewenste niveau van dit advies en 
lager dan de huidige AKV toets. 

1  De schaal van het ERK loopt van Al is basisgebruiker tot C2 bijna native speaker. B2 is de bovenkant van 
"onafhankelijk gebruiker" en 131 de onderkant. B2 geeft toegang tot de meeste academische en hbo 
opleidingen. Alleen geneeskunde eist voor toelating B2+ met interactief medisch Nederlands. 
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Welke keuzes wilt u voorleggen aan de Minister en in welke volgorde? 

De Minister kan de Kamer nu informeren over haar wens een taaleis voor registratie van alle 
beroepsbeoefenaren op te leggen. De Minister kan ook gelijk een beleidsreactie bijvoegen indien zij 
een van de volgende opties kiest: 

1. Het advies geheel overnemen 

Voor BIG-registratie wordt dan voor academische en HBO-beroepen de toets Nederlands uit de 
AKV-toets verplicht gesteld: dat is op B2+ niveau + toets van interactief medisch Nederlands. 
Voor MBO-niveau op B1+ niveau plus interactief medisch Nederlands. 

Qua proportionaliteit is het acceptabel. De toetsen zijn prijzig € 450,- maar niet disproportioneel 
t.o.v. de persoonlijke aard van de toetsing. Het huidige aanbod aan toetsen is 10 keer per jaar en 
dat is weinig, maar zal bij verplichtstelling voor Europeanen in aantal groeien. Er bestaat specifiek 
scholingsaanbod bij 8 opleidingsinstituten of universiteiten. Echter voor dit interactieve deel is 
groepsonderwijs het geschiktste en dat vergt inplannen en reizen en zal op individueel niveau niet 
altijd direct kunnen bij het gewenste instituut. 

Een consequentie voor bestaande toetsing van niet-EER-gediplomeerden is dat "interactief medisch 
Nederlands" ook voor de HBO-beroepen ingevoerd zou moeten worden en op termijn ook voor 
MBO, indien verschil tussen EER- en niet-EER-gediplomeerden ongewenst is. 

Een tweede consequentie van een taaltoets voor verpleegkundigen op MBO-niveau is dat een 
specifieke toets (en opleidingsaanbod) voor medisch Nederlands op B1+ niveau moet worden 
ontwikkeld. Invoering voor die groep kan niet meteen, maar op termijn. 

Een consequentie van een taaltoets voor verpleegkundigen op B1 niveau voor MBO-ers is dat dat 
voor verpleegkundig specialisten te laag is. De V&VN zal in dat geval naar verwachting het hogere 
niveau B2 of B2 + willen regelen voor de specialisten. Dat moet ter instemming voorgelegd aan de 
minister maar die zal instemmen als ze dit bij andere HBO-beroepen ook als ondergrens stelt. De 
V&VN wordt dan naast het CIBG een tweede bevoegde autoriteit die mag controleren op kennis van 
het Nederlands. Een hoger toetsniveau voor een HBO-er volstaat ook voor registratie in het 
basisregister van verpleegkundige op MBO-niveau, dus dubbel toetsen kan worden voorkomen. 

Draagvlak: 
Beroepsorganisaties, SP CDA hebben zich uitgesproken voor een taaleis op hoog niveau i.v.m. 
patiëntenbescherming. Het beeld is dat andere partijen meest ook op die lijn zitten. 
EZ zal ambtelijk bezwaar hebben in verband met meer hinder aan vrij verkeer; zij zullen vinden 
dat werkgevers, beroepsbeoefenaren zelf, patiënten of verzekeraars die verantwoordelijkheid 
kunnen dragen en zullen bewijs vragen dat het nu fout gaat door onvoldoende taalkennis. 

2. Het advies gedeeltelijk overnemen 

Gedeeltelijk overnemen betekent niet B2+ eisen maar B2-niveau voor alle academische en HBO-
beroepen, en niet B1+ maar B1-niveau voor MBO-beroepen om aan te sluiten bij bestaande 
systemen van taaltoetsen en toelating tot studies. Maar wel dat iedereen een toets interactief 
medisch Nederlands moet doen aansluitend op B2 of Bl. Voordeel is dat het beter aansluit bij de 
het Nederlandse en Vlaamse systeem (NT2 en ITNA) voor integratie, werk en opleiding. Er is geen 
dubbele toets bij een reeds behaalde diploma's op B2 of B1.Maar er ontstaat verschil met toetsing 
van niet-EER-gediplomeerden. Dat gaat wel in tegen dit advies. 
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3. Het advies maar heel beperkt overnemen 

Betekent voor academische en HBO-beroepen B2 niveau en voor MBO-beroepen B1 niveau. Voor 
BIG registratie volstaat dan NT2 of ITNAI 

De minister kan bevorderen dat de beroepsbeoefenaren zich scholen in "interactief medisch 
Nederlands" maar maakt het geen deel van de eisen tot toelating tot het BIG register. 

Maar met toetsing van niet-EER-gediplomeerden ontstaat verschil: niveau is lager van B2 + naar 
B2 en van B1+ naar B1 en weglating van interactief Nederlands in het medisch domein. 
Dat kan tot de vraag leiden of verlaging voor niet EER-gediplomeerden daar aan de orde zou 
moeten zijn. Dat gaat in tegen dit advies. 

Aanvulling met betrekking tot eisen en procedures elders 

De Minister geeft in haar reactie aan dicht bij de buurlanden zoals bijvoorbeeld het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk te willen blijven. Panteia is niet gevraagd hier aandacht aan te geven en het 
komt dus ook niet terug in het rapport. We zijn we in de nota aan de Minister in april 2015 hierop 
al in gegaan. 

Daarom hier de buurlanden nog even, in de kern, met als slotconclusie dat die buurlanden dichter 
bij optie 3 dan optie 1 zitten. 

In het Verenigd Koninkrijk gebruikt men "IELTS" de standaard testmethode voor Engels als Tweede 
taal voor de hele Engelstalige wereld: 
De CMG en de GDC, de beroepsorganisatie van respectievelijk artsen en tandartsen hebben de 
implementatie van de richtlijn in nationaal recht niet afgewacht. Dat hoeft ook niet. 
De CMG eist een gehaalde IELTS toets op B2+ niveau. Vergelijkbaar met AKV toets voor 
academische beroepen, maar zonder toets op specifiek interactief medisch taalgebruik. Deze toets 
kan overal in de wereld worden afgelegd en op alle ambassades in de Engelstalige wereld. 
B2+niveau betekent hier B2 voor elk onderdeel lezen, schrijven, luisteren en spreken, dat is net als 
bij NT2 of ITNA op B2-niveau, maar eist een iets hoger totaalgemiddelde zodoende een B2+. 
De GDC, de beroepsorganisatie van tandartsen eist momenteel: IELTS op B1+, maar dat niveau is 
in discussie. (Momenteel dus een lagere eis dan wij hier voor niet-EER-gediplomeerden hanteren). 
De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verloskundigen hanteren nog geen taaleis maar 
invoering is in discussie en voorbereiding. 

Frankrijk kent geen niveau eisen in publieke regelgeving, maar de beroepsorganisaties toetsen de 
beheersing van het Frans in een gesprek met een commissie van beroepsgenoten. Indien er geen 
beroepsorganisatie is met een publiek taak dan doet de regionale bevoegde autoriteit dat gesprek. 
Die commissie bepaalt in het licht van de beoogde functie en beroep wat een passend niveau is. 

Duitsland: Per deelstaat en beroep verschillend maar voor academische beroepen overal minimaal 
B2 taal diploma of bewijs van voldoende werk en scholing in Duitse taal. Doorgaans alleen 
diploma's, maar in minstens één deelstaat naast een diploma ook een aanvullend mondeling 
gesprek met de beroepsorganisatie als een soort toets op medisch Duits. Overigens heeft toelating 
in een deelstaat als effect dat die voor heel Duitsland werkt. Dus een zwaarder procedure kan 
worden omgaan door tijdelijke vestiging in een "makkelijker" deelstaat. 

België: Geen taaleisen i.v.m. werking arbeidsmarkt in taalgrensgebieden, ook geen voornemens. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Minister 

nota 
(ter beslissing) 	Kennis van de Nederlandse taal en BIG registratie 

SG 
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 

Ontworpen door 

Externe Medewerker 
»Jim @minvws.ni 

Datum 
23 september 2015 

Kenmerk 

Bijlagen 
3 

Zaaknummer 141531 

C: kUsers110.2. 	1,4ppData\L 
ocal\MicrOSOft\Windows\INet 

Paraaf directeur 	SG 	 Cache\IE\1197Z0D9D\beslisn 
ota taaleisen bij aanbieding 
rapport aan Panteia 2.docx 

1 	Aanleiding voor deze nota 
De herziene Europese richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties geeft lidstaten 
meer ruimte om bij beroepen met patiëntveiligheidimplicaties te controleren 
op taalkennis. U heeft zich intern uitgesproken vóór controle op beheersing 
van de Nederlandse taal bij inschrijving in het BIG-register. Voor gediplo-
meerden van buiten de Europese Economische Ruimte is toetsing van de 
kennis van het Nederlands reeds verplicht. Op uw verzoek heeft Bureau 
Panteia advies uitgebracht over niveau's en beschikbaarheid van opleidingen 
en toetsen. 

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
Voorgesteld wordt; 

• dat u het advies van Panteia aan de Tweede Kamer stuurt, 

• dat u de Tweede Kamer informeert dat u controle van kennis van het 
Nederlands wenst in te voeren bij BIG-registratie van gediplomeerden uit 
de EER zoals dat al gebeurt voor gediplomeerden van buiten de EER, 

• dat u de Kamer binnenkort een beleidsreactie op de aanbevelingen in dit 
rapport doet toekomen zodra het CIBG en de Commissie Buitenslands 
Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) de uitvoerbaarheid van 
verschillende opties hebben bezien (zie de bijlage). 

3 Samenvatting en conclusies 
De gewijzigde richtlijn over erkennen van beroepskwalificaties 2005/36/EG 
moet op 18 januari 2016 zijn omgezet in nationaal recht. Een voorstel 
daartoe ligt sinds 2 september 2015 voor in de Tweede Kamer. Eén wijziging 
betreft het toetsen op taalkennis van een migrerende beroepsbeoefenaar 
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binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De Kamer zal van u willen 
weten of u die extra ruimte voor toetsen op taalkennis bij registratie gaat 
benutten. 

• Lidstaten mogen voor beroepen met patiëntveiligheidsimplicaties een 
verklaring omtrent taalkennis verlangen (art. 7 lid 2). 

• Het betreft de kennis van één officiële taal in een lidstaat. Eventuele con-
troles mogen worden uitgevoerd ná de erkenning van de beroepskwalifi-
catie en vóór de registratie in een nationaal register. Controle dient 
evenredig te zijn met de uit te oefenen activiteit (art. 53). 

• Het niveau van de eisen moeten proportioneel zijn ten opzichte van het 
beroep en kosten en tijdsduur van de procedure moet proportioneel blij-
ven in het licht van vrij verkeer. 

U heeft aangegeven bij alle artikel 3 beroepen van de Wet BIG te willen con-
troleren op voldoende beheersing van het Nederlands voor registratie in het 
BIG register. Daarmee is het in principe ook afgedekt voor bijna alle specia-
lismen onder artikel 14 van de Wet BIGT. De controle van kennis van het Ne-
derlands betreft daarmee niet de beroepen onder artikel 34 Wet BIG (para-
medische beroepen) en niet de incidentele of tijdelijke grensoverschrijdende 
d ienstve rrichters. 

De kern van het advies luidt: 
Een Nederlandstalige opleiding voor het betreffende beroep of Nederlandstalig 
lager en voortgezet onderwijs zijn voldoende bewijs. Alle anderen moeten een 
taaldiploma van een passend niveau overleggen met bij voorkeur een toets 
op medisch interactief Nederlands. In de bijlage 1 het advies uitgebreider 
weergegeven. 

Dit advies moet nog op uitvoerbaarheid en proportionaliteit worden 
beoordeeld. Zie bijlage 1 voor de kritische punten. 

4 	Draagvlak politiek 
SP en CDA hebben zich uitgesproken voor een taaleis op hoog niveau i.v.m. 
patiëntenbescherming. Het beeld is dat de meeste andere partijen ook op die 
lijn zitten.2 	 ";7- 

SG 
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 

Kenmerk 

5 	Draagvlak maatschappelijk 
Beroepsorganisaties zijn allemaal voor toetsen en voor een hoog niveau van 
toetsen. 

6 	Financiële en personele gevolgen 

Mogelijke uitzondering zijn de HBO verpleegkundig specialismen, indien voor MBO-
verpleegkunde een lagere taaleis wordt gehanteerd dan voor de HBO beroepen. 
2 Tweede Kamer Vergaderjaar 2014-2015 Aanhangselnummer 815 Vragen Bruin Slot 
(CDA) en Leijten (SP) over foute artsen en tandartsen 

Pagina 2 van 5 



Doc. 21 

Het feitelijk toetsen op te overleggen bewijsstukken door het CIBG komt op 
0,2 fte. De kosten voor deelname aan opleidingen en toetsen zijn voor de 
aanvragers. 

7 Juridische haalbaarheid 
Hoog. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Het advies is door Panteia opgesteld op grond van raadpleging van CIBG, 
CBGV, alle beroepsorganisaties, twee taaldeskundigen en 4 taalinstituten. 
Over uitvoerbaarheid van verschillende varianten volgt nog een nota in 
afstemming met het CIBG EN CBGV. 

9 Gevolgen administratieve lasten 
Voor de aanvrager: extra kosten voor toetsen (€450,-) en opleiding (tussen 
€276 -€1.500). Nauwelijks extra tijdsbeslag voor de registratieprocedure, wel 
voor extra opleiding maar dat is geen deel van de registratieprocedure. 

10. Toezeggingen 
N.v.t. 

SG 
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 

Kenmerk 

fg-C:.:1.y. 

Externe Medewerker 
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Bijlage 1 

De kern van het advies van Panteia luidt: 

A. Geschikte bewijsstukken van voldoende verwerving van het Nederlands 
zijn diploma's van Nederlandstalig basis- plus voortgezet onderwijs. 
Niet bruikbaar is bewijs van een tweede studie in het Nederlands of van 
een bepaalde werkervaring in een Nederlandstalige werkomgeving. 

B. Een minimumniveau van Nederlandse taalbeheersing is: 

Voor academici en HBO-ers; B2 + niveau (tussen B2 en Cl van 
het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader; ERK) plus me-
disch interactief Nederlands zoals nu in de Algemene Kennis en 
Vaardighedentoets (AKV) voor niet-EER-gediplomeerden. Dit be-
treft de arts, tandarts, apotheker, gz-psycholoog en psychothera-
peut, fysiotherapeut en verloskundige. 

• Voor MBO-verpleegkundige; B2-niveau plus interactief medisch 
Nederlands, maar met de constatering dat dit wel aan de zware 
kant is en hoger dan de instroomeis voor een MBO-opleiding. 

C. Beschikbare opleiding- en toetsmogelijkheden zijn: 
1. De toets Nederlands van de AKV-toets. Dat is een taaltoets op B2 + ni-
veau + bevat een toets van het interactief medisch Nederlands. 
Deze toets wordt nu gebruikt voor registratie van niet-EER-
gediplomeerden met een beroep op academisch niveau. De kosten van de 
toets zijn €450,-. De kosten van een specifieke opleiding Nederlands in het 
medisch domein variëren momenteel van €276 (e-learning) tot €475,-
voor 8 groepslessen tot €1.500 voor acht privélessen. 

De AKV-toets Nederlands is volgens het advies ook geschikt voor de 
andere WO beroepen (farmacie, tandheelkunde, gz-psychologie en 
psychotherapie) en voor HBO-beroepen (verloskunde en fysiotherapie). 
Voor het MBO-beroep verpleegkunde wordt geadviseerd een specifieke 
toets en opleidingsaanbod interactief medisch Nederlands te ontwikkelen 
op basis van bestaand materiaal. 

2. De taaltoets Nederlands als tweede taal (NT2) of ITNA (toelating tot 
onderwijs in Vlaanderen) kan op B1 en B2 niveau afgelegd, vaak op veel 
plaatsen en tegen lage kosten tussen €75,- tot € 180,-. NT2 is een 
standaard voor opleiding, werk of inburgering en ITNA voor toelating tot 
hoger onderwijs in Vlaanderen. Het advies geeft aan dat het niveau B2 is 
iets lager ligt dan het niveau van de AKV toets Nederlands voor niet EER 
gediplomeerden en niet specifiek toetst op het interactief gebruik van 
medisch Nederlands. 

Kritische punten: 

• Voor het MBO-beroep verpleegkunde is het geadviseerde niveau B2 erg 
hoog. Zou het lagere BI niveau worden geëist dat aansluit bij de MBO 
instroom-eis dan is dat voor de HBO-verpleegkundig specialisten weer erg 
laag. De beroepsvereniging V&VN kan echter een hoger niveau 

SG 
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 

Kenmerk 
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bijvoorbeeld B2 eisen voor HBO-verpleegkundigen. Dat vergt uw 
instemming op grond van art. 14 Wet BIG en leidt niet tot verdubbelen 
van toetsen. 

• Voor het MBO-beroep verpleegkunde wordt een toets op interactief 
medisch Nederlands aanbevolen, maar die bestaat nog niet en zal dan nog 
moeten worden ontwikkeld. 

• Voor HBO-beroepen wordt in de AKV toets bij niet EER-gediplomeerden 
nog niet op medisch interactief Nederlands getoetst. De suggestie om 
daarvoor de bestaande toets Nederlands uit de AKV te hanteren is nog 
niet uitgeprobeerd. 

• De minister gaf in haar reactie van 1 mei 2015 aan qua systematiek en 
niveau in de buurt van buurlanden als het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk te willen blijven. 

Het VK toetst echter niet specifiek op interactief medisch taalgebruik. 
Voor geneeskunde eist de beroepsverenging GMC het bezit van een 
taaldiploma IELTS op B2 niveau met voor het gemiddelde een plusje en 
de beroepsvereniging GDC voor tandheelkunde een niveau onder B2. Het 
VK toetst verpleegkundigen en verloskundigen nog niet op taalkennis, 
maar dit is ook daar in het licht van de gewijzigde richtlijn in 
voorbereiding. 

Frankrijk en één van de 17 Duitse deelstaten toetsen artsen ook 
mondeling via een casusbespreking met beroepsgenoten; dat is een toets 
van medisch taalgebruik maar niet een toets op het interactief medisch 
taalgebruik met patiënten. 

De eisen in het VK en van de meeste Duitse deelstaten zijn het best 
vergelijkbaar met het eisen van een taaldiploma zoals bijvoorbeeld NT2 of 
ITNA. Een voordeel daarvan is dat het aansluit bij de bestaande 
structuren en aanbod van opleiding en toetsen in het kader van 
inburgering, werk en scholing. Een nadeel van die keuze is dat er 
ongelijkheid ontstaat met de huidige AKV-toets voor de buiten EER-
gediplomeerden en dat interactief medisch Nederlands niet wordt 
getoetst. 

• Het advies bevat verder de suggestie van een lichte mondelinge toets voor 
personen die een tweede studie in het Nederlands deden of veel 
Nederlandstalige werkervaring in het Nederland of Vlaanderen hebben. De 
uitvoerbaarheid daarvan vergt nog afstemming met het CIBG omdat zo'n 
tussenweg een aanzuigende werking kan hebben en ook bestendig moet 
zijn tegen bezwaar en beroep. 

SG 
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 

Kenmerk 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Minister 

nota 
(ter beslissing) 	Implementatie wijziging Europese Richtlijn erkenning 

beroepskwalificaties - Nota n.a.v. verslag 

Paraaf directeur 	Paraaf SG  

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

Ontworpen door 

WOW] 
T 070~ 
0:92:g @ m i nv ws. ni 

Datum 
25 september 2015 

Kenmerk 
719846-132742-MEVA 

Zaaknummer 

G: \B&A\Ciuster 
Beroepen\Wet BIG\WOB-
verzoek Invoering 
taaleis\2015\Documentatie 
en Kamerstukken\Beslisnota 
Implementatie Europese 
wetgeving - Nota n.a.v. 
verslag 25-09-15.docx 

1 	Aanleiding voor deze nota 
De vaste commissie voor OCW heeft op 22 september 2015 verslag 
uitgebracht over: 
Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-
beroepskwalificaties in verband met wijziging van Richtlijn 2005/36/EG 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. 

Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen voldoende zullen worden 
beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het 
wetsvoorstel voldoende voorbereid. 

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
Ik verzoek u akkoord te gaan met de bijgevoegde beantwoording van de 
vragen door VWS (blauwe tekstkleur). Na akkoord zal de beantwoording aan 
OCW worden gestuurd. OCW stuurt de beantwoording van de vragen door de 
betrokken departementen aan de Kamer. 

3 Samenvatting en conclusies 
De vragen aan VWS betreffen o.a.: 
• Taaleis (vraag 43) 
• Waarschuwingsmechanisme, overname en openbaarmaking van 

buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen (vraag 55 e.v.) 
• Bevoegdheidsbeperkende maatregelen en openbaarmaking (vraag 68 

e.v.) 

4 Draagvlak politiek 
De Kamer hecht aan een goed systeem van uitwisseling van gegevens over 
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bevoegdheidsbeperkingen opgelegd aan disfunctionerende 
beroepsbeoefenaren en aan het stellen van eisen t.a.v. taal voor buitenslands 
gediplomeerden. 

De implementatie in de Algemene Wet maakt de tijdige start van een 
verplicht waarschuwingssysteem tussen de lidstaten mogelijk. 
De wetswijziging maakt het mogelijk om bij registratie van 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te toetsen op taal voorafgaand 
aan registratie in het BIG-register. U hebt intern aangegeven dat voor alle 
BIG Geregistreerde beroepen te willen toepassen, maar dat nog niet aan de 
Kamer gecommuniceerd. 
Het antwoord op deze vragen is nog procedureel. Op uw verzoek is echter 
een extern advies opgesteld over het niveau van taaleisen en de wijze van 
toetsen. Dat advies kan nu snel via u naar de Kamer (zit in de lijn). 

5 	Draagvlak maatschappelijk 
De maatschappij en beroepsorganisaties hecht eveneens aan een goed 
systeem van uitwisseling van gegevens over bevoegdheidsbeperkingen 
opgelegd aan disfunctionerende beroepsbeoefenaren en aan het 
nadrukkelijker stellen van taaleisen aan buitenslands gediplomeerden uit de 
Europese Economische Ruimte. 

6 	Financiële en personele gevolgen 
N.v.t. 

7 Juridische haalbaarheid 
N.v.t. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
OCW coordineert de beantwoording. 

9 Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 

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

Kenmerk 

719846-132742-MEVA 

Senior beleidsmedewerker 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

donderdag 15 oktober 2015 16:49 

Onderwerp: 	 RE: concept beleidsreactie op advies Panteia 
Bijlagen: 	 beslisnota bij beleidsreactie op advies taaleisen Panteia 3.docx 

Hi 

Bijgaand onze reactie. 
Vwb de opmerkingen in de begeleidende nota, verwijs ik naar de bijlage. 

De brief aan de TK was helaas 'beveiligd', waardoor ik er niet in kon werken. Om die reden hier apart ons 
commentaar. 
Pag. 2, 2e  alinea onder Beleidsreactie, zesde alinea van onder..: Wel moet in het licht van vrij verkeer van 
proportionaliteit bewaakt worden wat betreft niveau (etc.) 

3e  alinea, eerste zin: Kun je aangeven per wanneer het Registratiebesluit Wet BIG wordt aangepast (wellicht geen 
vraag waarbij de beantwoording in de brief thuis hoort, maar het CIBG is hier wel benieuwd naar!) 

Pag. 3, 2e alinea (taalniveau-eis aan academische beroepen), vijfde zin van onder: Het certificaat kan aan 8 
instellingen in Nederland worden behaald (...). (het is nl. geen diploma maar een certificaat dat wordt verkregen). 
3e  alinea: NT2 en ITNA diploma's op B2 niveau kunnen overal in Nederland en Vlaanderenen-(...) 

4e  alinea, MBO beroep: laatste zin: wenselijk ipv wenslijk 

Pag. 4, tweede, laatste alinea: Hierin wordt aangegeven om de invoeringstermijn 3 maanden na wijziging van het 
Registratiebesluit te laten zijn. Dit zou garanderen dat aanvragers niet tijdens de loop van hun aanvraag met het 
bewijs van taalvaardigheid geconfronteerd worden als additionele eis. 
Dezerzijds kan dit niet gegarandeerd worden. Bij aanvragen om een erkenning waarbij het advies van de CBGV 
wordt gevraagd, kan de doorlooptijd langer zijn dan drie maanden. 
Voorgesteld wordt dan ook om het bewijs van taalvaardigheid op te laten gaan voor nieuwe aanvragen om 
registratie 

Verder: In de brief van de minster wordt wel over de artikel 34 beroepen gesproken, maar mis ik de 2 artikel 36a 
beroepen die geen wettelijk register hebben (Physician assistant en Klinisch technoloog). 
Verder wordt er aangegeven dat er voor verpleegkundigen, als het gaat om interactief medisch Nederlands, geen 
geschikte opleiding en toets bestaat. De AKV-toets voor verpleegkundigen bevat het onderdeel 'Kennis van 
Nederlandse uitdrukkingen in de zorg', waarvoor een kandidaat zich kan voorbereiden met het boek 'Hoe zit het 
met staan, cursus Nederlands voor anderstalige artsen'. Dit is wellicht geen interactieve toets, maar het is wel een 
manier om het medisch Nederlands te toetsen, hetgeen bij NT2 en ITNA geheel niet aan bod komt. 

Vr. groet, 

Van it9;24:e 
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 8:44 
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Onderwerp: FW: concept beleidsreactie op advies Panteia 

Dag 	en 

Bijgaand concepten m.b.t. de beleidsreactie aan de Kamer op het advies van Panteia over taal en de nota aan 
de minister. De aanbieding aan de Kamer met een aankondiging van de beleidsreactie ligt nog bij de 
Minister. 

Ik verneem graag jullie reactie namens CIBG en CBGV en specifiek op uitvoerbaarheid en belastbaarheid. 
Zou mooi zijn als dat deze week lukt. 

M.vr.gr. 

Van: 10.2.e 
Verzonden: zondag 11 oktober 2015 15:28 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: Marjolein CC email: 

Beste Collega, 

Bijgaand treft u ter informatie een of meer stukken aan uit een Marjolein dossier. 
Klik op de linkjes of eventueel aanwezige attachments om de documenten te bekijken. 

Indien de linkjes in dit emailbericht niet functioneren, is het mogelijk dat de stukken inmiddels zijn 
verplaatst naar een vertrouwelijk dossier in Marjolein waarvan u geen dossierwerker bent. 
Neem in dat geval contact op met de dossiereigenaar. 

Met vriendelijke groet, 

2 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

dinsdag 10 november 2015 15:20 

Doc. 30 

Onderwerp: 	 uitwerking bewijs van taalvaardigheid 
Bijlagen: 	 Uitvoeringsbeleid bewijs van taalvaardigheid nov'15.docx 

Urgentie: 	 Hoog 

Een goedemiddag, 

Vooruitlopend op het besluit van MEVA over de ingangsdatum van het bewijs van taalvaardigheid, heb ik bijgevoegd 
document opgesteld met daarin opgenomen hetgeen wel duidelijk is en wat nog niet duidelijk is rondom de 
uitvoering van het bewijs van taalvaardigheid. Ik heb hierbij een eerder verschenen concept-nota van MEVA rondom 
het rapport van Panteia als richtlijn gebruikt. 

Mijn vraag aan jullie: Indien we er toch van uit moeten gaan dat het bewijs van taalvaardigheid per 18 januari 2016 
wordt geïmplementeerd, geeft bijgevoegd document voldoende houvast om tot uitvoering over te gaan? 
Wat zijn de vragen of onduidelijkheden die er nog leven? 

Ik hoor graag van jullie, ik denk met name van uit Kerkrade.  
Denk hierbij aan vragen als: is duidelijk welke documenten bij de aanvraag om registratie dienen te worden 
overlegd, is de procedure duidelijk; zit alles in Zorro, welke brieven moeten naar de aanvrager worden opgestuurd 
en zijn deze volledig of duidelijk? 

Is het mogelijk om voor het eind van de week te reageren. Evt. vraagpunten kunnen dan,voor zover van belang, 
tijdig naar MEVA worden gecommuniceerd. Dit is zeker van belang indien dit relevant is voor een goede uitvoering. 

Ik hoor graag van jullie, 

Vr. groet, 

Van: Me.7, 77),..347,-1 
Verzonden: woensdag 4 november 2015 9:11 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: Wijziging Registratiebesluit taaleis versie 26/10 + volgende stap 

Dag 10.2.e 
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Wat WJZ betreft is een overgangsperiode van drie maanden voor de invoering van de taaltoets niet wenselijk. We 
hadden in het uitvoeringsoverleg 3 maanden afgesproken i.v.m. communicatie, voorbereiding en zo dat niemand 
zich overvallen hoeft te voelen. 

Wat is jullie opvatting? Kan een drie maanden periode ook leiden tot een hausse of hausje van snelle last minute 
melders? 

Kan de communicatie vooraf voldoende gebeuren zodat op het moment dat het besluit van kracht wordt niemand 
zich overvallen hoeft te voelen? 

M.vr.gr. 

9 Z_ 
Ministerie VWS 
Directie Macro economische vraagstukken en arbeidsmarkt 
Afdeling Beroepen, opleidingen en Arbeidsmarkt 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 
tel 070-; 
tel 06-1 
werk ma-dag t.m. do-dag 

Van: 
Verzonden: woensdag 28 oktober 2015 10:43 
Aan: 
Onderwerp: RE: Wijziging Registratiebesluit taaleis versie 26/10 + volgende stap 

Hoi, 

Ik heb net even met;l6.2-0 overlegd over de inwerkingtreding en wij zijn eigenlijk van mening dat het besluit direct in 
werking zou moeten treden, zonder uitsluiting voor lopende aanvragen. Het is namelijk in principe nu ook al een eis 
dat beroepsbeoefenaren in Nederland de Nederlandse taal spreken om hun beroep goed te kunnen uitoefenen. 
Weliswaar indirect en achteraf via de WGBO en de Kwaliteitswet zorginstellingen, maar men moet nu ook al de taal 
beheersen. Uitstel lijkt ons dus niet nodig en het is zelfs beter in het belang van goede gezondheidszorg om de 
mogelijkheid om dit vooraf te controleren meteen in te voeren, zodra de grondslag in de wet er is. Wel even 
checken bij CIBG of dit uitvoerbaar is. Met een goede voorlichting om mensen er op voor te bereiden dat deze 
expliciete check vooraf er gaat komen en per wanneer, hebben we dan geen uitgestelde inwerkingtreding nodig. 
Wat vinden jullie daarvan? 
Groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 28 oktober 2015 10:25 
Aan: i.~11~EMMIL— 
Onderwerp: RE: Wijziging Registratiebesluit taaleis versie 26/10 + volgende stap 

Ja laten we het vanmiddag even doornemen 
groet 
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Sr. beleidsadviseur Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

vrijdag afwezig 

Van: ikeyg(4.  
Verzonden: woensdag 28 oktober 2015 10:12 
Aan: 
Onderwerp: RE: Wijziging Registratiebesluit taaleis versie 26/10 + volgende stap 

Ik zal dan waarschijnlijk ook, na het overleg met CIBG vanmiddag, het artikel van de NLse notaris nog moeten 
aanpassen. 

Van: 1-0.27.  
Verzonden: woensdag 28 oktober 2015 10:04 
Aan:10.2.e 
	 e:7effl 

Onderwerp: RE: Wijziging Registratiebesluit taaleis versie 26/10 + volgende stap 

Hoi,11 .1 
Daar kom ik nog op terug, maar voor 

nu heb ik het alvast iets aangepast. 
Ik denk wel dat we het even moeten voorleggen aan CIBG om te kijken of ze er zo mee uit de voeten kunnen of dat 
ze nog iets missen en/of andere opmerkingen hebben. Dat hoeft niet een echte uitvoeringstoets te zijn, maar 
gewoon even informeel voorleggen lijkt me wel handig. Daarna zal ik het besluit naar VenJ sturen voor de 
wetgevingstoets. 
Groet, 
102' 

Van: 10.2.e 
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 10:45 
Aan: 10.2.e-7' 
Onderwerp: FW: Wijziging Registratiebesluit taaleis versie 26/10 + volgende stap 

Ha 402 

Zie bijgaand een aangepaste versie van wijziging i.v.m taaleis, waarin jullie opmerkingen verwerkt zijn. 
10-';;26P1  pas jij nog artikel II aan ( overgangstermijn), Dank 
Daarna graag even contact over de volgende stap . M.i. is uitvoeringstoets van CIBG niet meer nodig, deze is 
immers al gedaan bij nota aan minister over taaleisen ( zie bijgaand) ? 

Groet 

Sr. beleidsadviseur Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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vrijdag afwezig 

Van: 
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2015 18:21 
Aan: 
Onderwerp: RE: Nu met bijlage bij Wijziging Registratiebesluit versie 14/ 10 

Hoi wir 
Met gevraagde aanvullingen en reacties bij je vragen. 

M.vr.gr. 

Van: 1 0.2.e ~N 
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2015 17:24 
Aan: 1 0.2.e 
Onderwerp: RE: Nu met bijlage bij Wijziging Registratiebesluit versie 14/ 10 

Hoi, ik heb bij nadere lezing nog wat opmerkingen en aanpassingen, zie bijgevoegd. Het overgangsrecht moet ik nog 
even bekijken begin komende week. 
Fijn weekend! 
Groet, 

Van: 1 0.2.e MENEMN 
Verzonden: woensdag 14 oktober 2015 10:34 
Aan: 1 0.2.e 
CC: 1 0.2.e 
Onderwerp: RE: Nu met bijlage bij Wijziging Registratiebesluit versie 14/ 10 

Haastige spoed is zelden..... Bij deze de bijlage 

Groet 
MPAT 

Sr. beleidsadviseur Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

vrijdag afwezig 

Van: 
Verzonden: woensdag 14 oktober 2015 10:32 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Wijziging Registratiebesluit+ toelichting taaleis versie 14/ 10 voor check 

4 



vrijdag afwezig 

T 070 
F 070 

Doc. 30 

H 

Zie bijgaand conceptwijziging van het Registratiebesluit BIG 'taaleis EER diplomahouders's+ toelichting waarin 
jullie opmerkingen van 13/10 zijn verwerkt (in rood) 
Na jullie check kan het wat mij betreft door naar het CIBG voor de uitvoeringstoets. 
Hoor graag volgende week. 

Groet 
Vla 

PS CE 
Ik cc jullie ter info 

Sr. beleidsadviseur Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

T: + 31 (0)6 4- 
E:agit 	 @minvws.nl 

Van: V022..„,,,,r  
Verzonden: maandag 28 september 2015 14:28 
Aan 1021 
Onderwerp: concepten wijzigingen lagere regelgeving ivm richtlijn beroepskwalificaties 

Hal0.2è 
Deze concepten had ik in augustus opgesteld voor de wijzigingen nav de richtlijn beroepskwalificaties. Ik heb de 
amvb en de ministeriele regelingen gesplitst, omdat de regelingen in elk geval per 18-1-2016 in werking moeten, 
want daarin gaat het om directe implementatie. De procedure voor de amvb duurt veel langer en die hoeft niet per 
se 18-1-2016 in werking te treden. Er moeten nog toelichtingen bij en in elk geval nog aanvullingen voor de 
taaltoets. 
Groet, 

jurist 

Directie Wetgeving en Juridische Zaken - Cluster 3 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

©minvws.nl 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

Sorry TKN 

MEW:1: 
dinsdag 10 november 2015 17:04 

FW: Vraag inzake implementatie bewijs van taalvaardigheid 

a. 

Doc. 32 

Van: 
Verzonden: dinsdag 10 november 2015 16:22 
Aan: 
Onderwerp: RE: Vraag inzake implementatie bewijs van taalvaardigheid 

H0(102é 

We zijn van mening dat we dit meteen gaan invoeren. De mening van WJZ delen we. 
Het moet wel allemaal goed gecommuniceerd worden, zowel op e website als op de toelichting. 

P.S. morgen zijn een paar collega's niet aanwezig en laat het aan jou over of je wel of niet komt. 
is vandaag ziek naar huis gegaan. 

is ziek. 
is naar Brussel. 

Ik heb morgen de hele dag vergadering (ik kom wel naar jullie als het nodig is. 

Ik hoor graag van je. 
Groetjes, 
Maa 

Van: 10.2.e 
Verzonden: dinsdag 10 november 2015 12:00 
Aan:10.2.e 
Onderwerp: FW: Vraag inzake implementatie bewijs van taalvaardigheid 
Urgentie: Hoog 

HI! 

Is het nog mogelijk om hier een reactie op te ontvangen? Ik wil MEVA vandaag berichten,© 

Dank! 

Gr..1 0.2.e 

Van: 10.2.9~~11 
Verzonden: donderdag 5 november 2015 9:04 
Aan: 10.2.e 1~ 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: FW: Vraag inzake implementatie bewijs van taalvaardigheid 
Urgentie: Hoog 

Zie vraag MEVA inzake de invoering van het bewijs van taalvaardigheid. Het is iets nieuws waar alle 
beroepsbeoefenaren ex art. 3 Wet BIG aan moeten gaan voldoen. 



Van: 
Verzonden: donderdag 5 november 2015 8:53 
Aan:  ii(oP 

CC: L 
Onderwerp: Vraag inzake implementatie bewijs van taalvaardigheid 
Urgentie: Hoog 

Doc. 32 
De vraag is nu: per wanneer gaan we het invoeren? Gaan we dat invoeren per half januari 2016, als de 
implementatie van de Herziene Richtlijn een feit is of nemen we bijv. een periode van drie maanden in acht om de 
beroepsbeoefenaar goed voor te bereiden. Gevoelsmatig neig ik naar het laatste, dit voelt logischer, met name 
omdat het advies van Panteia over het bewijs van taalvaardigheid pas net naar de TK is verzonden. Dit advies moet 
nog gepaard gaan met een standpunt van de minister in deze. Vandaar deze vraag van MEVA. 

Bezwaar van WJZ is dat als we pas in mei 2016 gaan implementeren dat je de groep vanaf januari zou 'bevoordelen'. 
Zij vallen immers ook vanaf half januari onder de richtlijn, maar hoeven dan niet aan de vereiste van de Richtlijn te 
voldoen. Vandaar dat MEVA op zoek is naar argumenten om toch aan de datum van mei 2016 vast te houden (of 
niet natuurlijk, mede afhankelijk van het advies dat wij geven natuurlijk). Punten die voor implementatie per januari 
2016 spelen zijn: dat het advies van Panteia reeds naar de TK is gezonden en dat er al een persbericht is verschenen 
waarin staat dat aan alle buitenslandse Europese beroepsbeoefenaars een bewijs van taalvaardigheid moeten 
overleggen. Maw er is al enige aandacht aan besteed. 

Zouden jullie je over deze vraag willen buigen en mij uiterlijk as. maandag van een reactie voorzien/ 

Dank! 

Gr  

Een goedemorgen, 

Hierbij een vraag van MEVA aangaande de invoering van de taaltoets. Het standpunt van WJZ wijkt af van het 
voornemen om het bewijs van taalvaardigheid eerst na een periode van drie maanden in te voeren om zo de 
implementatie, waaronder de communcatie, goed voor te kunnen bereiden. 
Willen jullie, in jullie afdeling onderstaande vraag bespreken: 

, mag ik jullie vragen om dit punt met de collega's van VV te bespreken? 
: mag ik jou vragen om dit punt met de collega's van R&K 3 te bespreken 

Graag hoor ik hiernaast de mening van JZ en natuurlijk Communicatie. 
ga:, vanzelfsprekend hoor ik de mening van de CBGV. 

Indien het nodig is om even bij elkaar te komen, dan moeten we dat doen. Ik denk dat we via de mail ook al veel 
kunnen 'overleggen'. 

Ik hoor graag van jullie, graag uiterlijk as, maandag. 

Vr. groet, 

OPM 

Van: 10.2.e 
Verzonden: woensdag 4 november 2015 9:11 
Aan: 10.2.e 	 10.2.e 

Tekst identiek aan document 30. Pagina's 3 tot en met 6 verwijderd 



10.2.e  
dinsdag 17 november 2015 15:19 

FW: uitwerking bewijs van taalvaardigheid 
MEVA-141531 A.DOCX; MEVA-141531 B.PDF 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Doc. 33 

10.2.e 

Collega's, 

Ik heb 10.2:évandaag (wederom) bevraagd naar de datum van inwerkingtreding van het bewijs van taalvaardigheid. 
Dit zal naar alle waarschijnlijkheid, gezien de trajecten die de aanpassing van de AMvB en het Registratiebesluit 
moeten doorlopen, niet eerder dan april/mei zijn 	houdt nog een slag om de arm met betrekking tot de 
definitieve inwerking tredingsdatum. Wel betekent dit dat we het communicatietraject dat erbij hoort, goed kunnen 
voorbereiden. Zie verder ook onderstaande mail. 

Gr. 1 0.2.e 

Van: 10.2.e aralial 
Verzonden: vrijdag 13 november 2015 11:55 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: RE: uitwerking bewijs van taalvaardigheid 

Beste 10.2.e 

Fijn dat je een document hebt opgesteld. 

Bij ons zijn nog veel onduidelijkheden omtrent het hele EBK gebeuren. Is het misschien een idee dat je 
een keer bij ons langskomt om het e.e.a. uit te leggen over de EBK? Met ons bedoel ik 10.2.e 

en mezelf. 

Onderstaand vind je onze vragen/onduidelijkheden vanuit het KCC: 

• In het Word bestand staat de volgende tekst: "De taaleis betreft ook niet de 
grensoverschrijdende tijdelijke en incidentele dienstverrichters. Ook zij worden immers niet in 
het Nederlandse BIG-register geregistreerd." Wat wordt er precies hiermee bedoeld? Betekent 
dit dat de taaltoets NIET voor de EBK aanvragen geldt? Met andere woorden voor welke 
groepen zorgverleners geldt het bewijs van taalvaardigheid? ? Zij die tbv tijdelijke en  
incidentele dienstverlening in een andere lidstaat willen werken kunnen een Europees 
Beroepskaart aanvragen. Deze kaart heeft een geldigheidsduur van 18 maanden. Deze groep 
van migrerende beroepsbeoefenaars hoeven niet in het BIG-register te worden geregistreerd. 
Zij hoeven dan ook geen bewijs van taalvaardigheid te overleggen. Blijkens de begeleidende 
brief van MEVA bij het rapport van Panteia dat recent naar de TK is verzonden, wordt deze 
groep van het bewijs van taalvaardigheid uitgesloten (zie bijlage) 

• In het bestand staat ook dat een bewijs ook een diploma kan zijn van een doorlopen 
basisonderwijs ef en middelbaar onderwijs op HAVO-of VWO-niveau in de Nederlandse taal. 



Doc. 33 
Hoe gaan wij om met de Vlaamse zorgverleners? Zij krijgen ook een diploma in de Nederlandse 
taal als zij de middelbare school en/of beroepsopleiding hebben afgerond. Is dit dan voldoende 
bewijs? Zolang dit onderwijs —aantoonbaar- in de Nederlandse taal gevolgd is, zou dit 
voldoende bewijs moeten zijn. Het gaat dus om gevolgd basis- als vervolgonderwijs, beiden 
gevolgd in de Nederlandse taal. Voor een toelichting hierop verwijs ik naar het rapport dat door 
Panteia is opgesteld (zie bijlage). 

• We hadden ook een vraag over de fysiotherapeuten. Vaak komen Nooren naar Nederland om 
een opleiding fysiotherapie te volgen maar dat wel in het Engels wordt gegeven. Zij krijgen een 
Nederlands diploma na afronding van hun studie maar spreken geen woord Nederlands. Gaan 
wij echt kijken naar alleen de buitenlandse diploma's of moet deze groep toch wel aan de 
taaleis voldoen? Aanvragen voor inschrijving in het BIG-register, ingediend na de 
inwerkingtreding van de Richtlijn of op het moment dat vanuit MEVA wordt bepaald dat ze aan 
het bewijs van taalvaardigheid dienen te voldoen, zullen aan de nieuwe vereisten moeten 
voldoen, dus ook zij zullen een bewijs van taalvaardigheid moeten overleggen. En als we 
zouden besluiten dat ook voor deze Engelstalige opleidingen een taaltoets gaat gelden, hoe 
gaan we dan om met de groep buitenlanders die na afstuderen direct terug gaat naar het 
thuisland, maar die zich van de autoriteiten in dat thuisland wel in Nederland (als land van 
afstuderen) moet registreren. Met andere woorden moet iemand een taaltoets doen als hij/zij 
niet in Nederland gaat praktiseren? Wij gaan niet over de redenen die voor de 
beroepsbeoefenaar eraan ten grondslag liggen om zich in het BIG-register te willen inschrijven. 
Ik ben zelf niet bekend met deze categorie, maar als ik het zo begrijp zou ook deze categorie 
een bewijs van taalvaardigheid moeten overleggen. Ik zal deze groep 'doorgeven' aan MEVA. Ik 
verwacht niet dat hier anders mee om zal worden gegaan; mocht dit anders zijn, dan laat ik dat 
zsm weten. 

• Wat betreft de toetsen, kunnen wij garanderen dat er genoeg aanbod is voor iedereen? 
Sommige instanties hebben bv. alleen 1 of 2 keer per jaar een startmoment. Als een 
zorgverlener net te laat is, dan moet hij bv. een half jaar wachten. Het rapport laat zien dat er 
in principe voldoende examenmogelijkheden zijn om aan deze eis te voldoen. MEVA is 
momenteel bezig om afspraken te maken met de instellingen, voor zover dit nodig is. 

• Hoe gaan we om met zorgverleners die een aanvraag hebben ingediend maar komen pas later 
achter dat ze aan de taaleis moeten voldoen? Gaan we uitstel geven van bv. 1 jaar of geld 
teruggeven? Het is niet waarschijnlijk dat de vraag over de taaltoets al in januari 2016 in het 
webformulier is opgenomen verwachten wij. De ervaring leert dat alles wat je vóór het 
formulier op de site zet, niet of slecht wordt gelezen door aanvragers. Zeker buitenlanders die 
de taal niet goed beheersen. We voorzien dat een groot aantal aanvragen op basis van het 
ontbreken van de taaltoets zal worden afgewezen. Idealiter moet iemand in de toekomst in het 
webformulier aangeven dat hij aan de taaleis voldoen, en dat je niet verder kan als het niet zo 
is. Waarschijnlijk zal het bewijs van taalvaardigheid niet eerder dan in april/mei 2016 in 
werking treden. Dit heeft te maken met het feit dat het bewijs van taalvaardigheid nog in de 
AMvB moet worden verwerkt alsmede in het Registratiebesluit. De AMvB dient nog ter 
advisering aan de Raad van State te worden voorgelegd. Dit geeft ons, maar ook de 
beroepsverenigingen de tijd om het communicatietraject goed voor te bereiden. Tevens dienen 
we te besluiten hoe we omgaan met aanvragen waarbij het bewijs van taalvaardigheid 
ontbreekt, maar al wel voor de aanvraag is betaald. Ik schat in dat hoe beter het voortraject en 
de hierbij behorende communcatie goed is opgezet, de kans kleiner maakt dat het logisch is dat 
de aanvrager zijn geld terugkrijgt. Dit is evenwel een besluit van 19:_:2.:9jA 

• Kunnen de zorgverleners (WO-beroepsgroepen) zich direct melden bij Babel? Zij moeten een 
diploma van de AKV-toets inleveren en tot nu toe verloopt de procedure via CBGV. MEVA is 
momenteel in gesprek met Babel om hier afspraken over te maken. Het is niet de bedoeling dat 
de aanvragen via de CBGV verloopt. De beroepsbeoefenaar dient zich inderdaad zelfstandig tot 
Babel te kunnen wenden. 

• Stel dat iemand een Nederlands VMBO, HAVO, VWO diploma inlevert maar met bv. een 4 
(onvoldoende) voor het vak Nederlands. Gaan we hier moeilijk over doen? Misschien niet 
relevant, iemand heeft immers met het afronden van de opleiding al laten zien dat hij de taal 
voldoende beheerst om de opleiding met goed gevolg af te ronden, maar we vroegen ons af of 
er hiernaar wordt gekeken ;-). Leuke vraag voor MEVA. Ik geef 'm door. Eerste reactie: het 
gaat om doorlopen basis en vervolgonderwijs in het Nederlands. Ik schat in dat, als iemand een 
diploma kan overleggen, niet nog een keer naar het eindcijfer voor het vak Nederlands wordt 
gekeken. 

• Wat betreft woordvoering. Kunnen wij (KCC) aangeven dat deze taaleis voor alle Europese 
landen geldt? Bv. als ik morgen naar Polen ga, dan moet ik ook een bewijs van taalvaardigheid 
inleveren dat ik de Poolse taal beheers? Dit is dan makkelijker uit te leggen aan de klant als ze 
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bv. weerstand gaan geven. Volgens de Richtlijn kunnen alle lidstaten een bewijs van 
taalvaardigheid vragen. Nederland heeft ervoor gekozen dit inderdaad in te regelen, voor alle 
ex art. 3 Wet BIG beroepsgroepen. Dit betekent niet dat alle lidstaten dit op dezelfde manier 
hebben ingeregeld. Hoe andere lidstaten hiermee om zijn gegaan is mij persoonlijk niet of 
nauwelijks bekend. Het is evenwel wel aannemelijk dat meerdere lidstaten op de een of andere 
manier zullen toetsen of betrokkene de taal van de betreffende lidstaat spreekt. 

• Worden de advieswijzer, Zorro, toelichting documenten en het digitaal aanvraagformulier 
aangepast? Zo ja, wanneer gaat dit plaatsvinden? Komt er bv. een blokkade in het 
aanvraagformulier voor mensen die nog geen bewijs van taalvaardigheid hebben? Zoals 
hierboven al genoemd, dat ze niet verder kunnen en bv. eerst met ons moeten bellen? Dit zal 
de komende tijd door de Business worden opgepakt. Goed punt om het hier bijv. op het 
aankomend maandelijks overleg (25/11 te Den Bosch) over te hebben. 

• Moeten de bewijzen origineel, origineel gewaarmerkt of mogen zij gewone kopieën zijn? 
Uitvoeringsbeleid. Moet nog standpunt over worden ingenomen. 

• Zijn er eisen voor de opleidingsinstellingen? Moeten ze geaccrediteerd zijn? Moeten de 
opleidingen/cursussen erkend zijn? MEVA komt hier met een standpunt over. 

Wij horen het graag. 

Groetjes, 

Van: 10.2.e 
Verzonden: dinsdag 10 november 2015 15:20 
Aan:10.2.e 

Tekst identiek aan document 30. Pagina's 4 tot en met 8 verwijderd 
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Van: 	 jaZe 
Verzonden: 	 woensdag 18 november 2015 13:29 
Aan: 	 ERIEMEI 
Onderwerp: 	 RE: uitwerking bewijs van taalvaardigheid 

Ja, ik kan doorgaans op zijn vroegst om 10.30 uur hier zijn.. 

Van: 
Verzonden: woensdag 18 november 2015 13:16 
Aan: ~dik MI 
Onderwerp: RE: uitwerking bewijs van taalvaardigheid 

Zal ik doen. Ik ga ook even navragen of de sessie misschien een uur later kan beginnen. 
Deze staat nu om 10 uur maar 11 uur is wellicht wat fijner voor de collega's die dan van Den Haag moeten komen. 

-TA 

Van: 10.2.e 
Verzonden: woensdag 18 november 2015 13:01 
Aan 10.2e 
Onderwerp: FW: uitwerking bewijs van taalvaardigheid 

Hi10 2 el • 1 ,  

Ik weet niet of ik bij jou aan het goede adres ben, maar zou jij iig ook onderstaande collega's van de FO willen 
uitnodigen voor de kennissessie dd 16/12? 

Dank! 

Gr.0 0.2.e 

Van: 
Verzonden: woensdag 18 november 2015 12:59 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: RE: uitwerking bewijs van taalvaardigheid 

HI, Ik ben nu in Kerkrade. Het lijkt handig als jullie iig (ook?) aanschuiven bij de kennissessie die op 16 december 
hier wordt georganiseerd. Jullie zijn iig van harte welkom en jullie zullen een uitnodiging ontvangen! 

Gr.10.2.e 

Van: 10.2.e 
Verzonden: dinsdag 17 november 2015 16:34 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: RE: uitwerking bewijs van taalvaardigheid 

Hoi 10Y2 'é' 

voor je snelle reactie en antwoorden. Mochten we nog andere vragen hebben dan laten we het weten. 

Het zou fijn zijn als we uitgenodigd worden voor de sessie met R&K2. 



Van: 
Verzonden: dinsdag 17 november 2015 15:00 
Aan: ida'.  
CC:  O' 

Doc. 36 
Groetjes, 

Onderwerp: RE: uitwerking bewijs van taalvaardigheid 

Hi 

Dank voor de vele vragen. Gezien het belang van de antwoorden ook voor R&K2 en R&K 3, neem ik de rest van het 
kernteam even in de cc mee. Zie voor de antwoorden op de gestelde vragen, mijn aanvullingen in het blauw in de 
door jou geschreven mail. 

Veel vragen betreffen uitvoeringstechnische vragen, vragen die ik gemakshalve aanduidt als 'Uitvoeringsbeleid'. Dit 
zijn vragen uit de casuïstiek zoals bij ons bekend is. Heel goed dat dit vanuit jullie wordt aangegeven. Ik heb 
geprobeerd zo goed mogelijk antwoord te geven op de door jou gestelde vragen. Ik zal de volledigheidshalve nog 
even checken bij MEVA. Mochten er nog punten zijn die niet voldoende duidelijk zijn of nieuwe vragen op poppen, 
geef dit dan aan. 

De komende tijd staat naast uitwerking van de div. maatregelen in beslisbomen, werkinstructies, etc. ook in het 
teken van kennisoverdracht. Ik weet dat R&K3 op 16/12 een kennissessie houdt (met name over de EBK), het idee 
bestaat ook om er een in den Haag te houden. Ik denk dat het goed is dat jullie daar bij aanschuiven. Er si nog geen 
datum gepland. Ik zal R&K2 vragen om jullie hierbij uit te nodigen, ok? 

Ik hoor het graag als jullie nog vragen hebben oid. 

Vr. groet, 

2 

Van: 10.2.b 
Verzonden: vrijdag 13 november 2015 11:55 
Aan: 1 0.2.e MW. ifflesimp 

Tekst idenTiek aan do-óument 33. Pagina's 3 tot en met 9 verwijderd 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Minister 

nota 
(ter beslissing) 	Vraag le kamer 

MEVA-BOA 

Ontworpen door 

agigKA 
r 

@minvws.ni 

Datum 
18-11-2015 

Kenmerk 
869128-144051-MEVA 

1 	Aanleiding voor deze nota 

Het betreft vragen van de VVD le Kamerfractie aan de minister van OCW op 
grond van een voorlopig verslag van de ie Kamer over implementatie van de 
gewijzigde regelgeving. Betreft beantwoording door de minister van OCW 
mede namens VWS. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 

Indien akkoord, a.u.b. paraferen. 

3 Samenvatting en conclusies 

Zie antwoorden. 

4. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Intern met WJZ. 
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De leden van de VVD-fractie merken op dat in de memorie van toelichting is 
opgemerkt dat een van de knelpunten bij de richtlijn 2005/36 is dat patiënten MEVA-BOA 

op grond van die richtlijn onvoldoende bescherming hebben. De leden van de Kenmerk 
VVD-fractie geven aan graag te willen vernemen of en, zo ja, op grond 	869128-144051-MEVA 

waarvan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van mening is 
dat door de (wijzigingen opgenomen in) richtlijn 2013/55 en de regeling 
inzake het bewijs van taalvaardigheid voorafgaand aan registratie in het BIG- 
register, zoals bedoeld in de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 
29 oktober jongstleden (840255-141531-MEVA), wél voldoende bescherming 
aan patiënten wordt geboden. 

In de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 
29 oktober jongstleden informeert zij de Tweede Kamer over de uitkomsten 
van een onderzoek naar de toetsing op taalbeheersing bij BIG-registratie van 
buitenlands gediplomeerden binnen de EER. In de brief benadrukt de minister 
dat kennis van de Nederlandse taal op een goed niveau nodig is voor de 
patiëntveiligheid. De minister wil daarom zorgen voor een hoge graad van 
zekerheid dat in de individuele gezondheidszorgberoepen de vereiste 
taalkennis aanwezig is, en zeker in die beroepen met een groter afbreukrisico. 
Het voornemen is daarom om in de beroepen met de grootste 
patiëntveiligheidsimplicaties, waarvoor registratie in het BIG-register vereist 
is, in alle gevallen de talenkennis van een buitenlands gediplomeerde van 
binnen de EER te controleren. 

Dat bij gediplomeerden van binnen de EER momenteel niet wordt 
gecontroleerd op talenkennis bij registratie in het BIG-register komt omdat 
richtlijn 2005/36/EG vóór de herziening hiertoe te weinig ruimte bood voor de 
lidstaten. Op basis van de oorspronkelijke richtlijn zijn taalcontroles 
voorafgaand aan de beroepsuitoefening weliswaar reeds mogelijk, maar niet 
op structurele en systematische basis. In de herziene richtlijn 2013/55 is dit 
gewijzigd: structureel en systematisch controleren op talenkennis zal 
voortaan zijn toegestaan in beroepen met patiëntveiligheidsimplicaties. Met 
voorgesteld artikel 31 van de Algemene wet erkenning EU- 
beroepskwalificaties wordt deze extra ruimte voor taalcontroles in nationaal 
recht omgezet. 

In voorgesteld artikel 6, onderdeel f van de Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg (Wet BIG) wordt geregeld dat voor de beroepen 
waarvoor BIG-registratie verplicht is het bezit van de noodzakelijke 
talenkennis een voorwaarde voor registratie wordt. Vanwege de impact op 
patiëntveiligheid in die beroepen heeft de wetgever voor die beroepen een 
publiek register (het BIG-register) en tuchtrecht verplicht gesteld en tevens 
voorbehouden handelingen aangewezen. 

In de brief van 29 oktober heeft de Minister van VWS aangekondigd dat in de 
bovengenoemde beroepen en daarmee ook in alle daarop gebaseerde 
specialismen systematisch en structureel op talenkennis zal worden 
gecontroleerd; voorafgaand aan inschrijving in het BIG-register zal een bewijs 
van voldoende kennis van de Nederlandse taal moeten zijn geleverd. 
Beroepsbeoefenaren in medische beroepen zonder een publiek register 
moeten ook de Nederlandse taal voldoende beheersen. De talenkennis in deze 
beroepen wordt niet voorafgaand aan de beroepsuitoefening gecontroleerd; 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt hier in het kader van haar 
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wettelijke taak toezicht op. De Minister van VWS is van mening dat de aan de 
BIG-registratie voorafgaande taalcontrole in de beroepen met het hogere 
afbreukrisico, in combinatie met het toezicht door de IGZ op alle beroepen in 
de zorg - ook die zonder publiek register - voldoende bescherming biedt aan 
patiënten. 

Voor zover de vraag van de leden van de VVD-fractie ook ziet op wijzigingen 
in richtlijn 2013/55 anders dan de richtlijnbepaling over de taalcontroles, 
wordt nog het volgende aangegeven. Richtlijn 2013/55 voorziet in een 
waarschuwingsmechanisme voor beroepsbeperkende maatregelen voor de 
medische sectorale beroepen, te weten de arts, tandarts, apotheker, 
verloskundige, en verpleegkundige. Lidstaten zijn op grond van de herziene 
richtlijn verplicht om alle andere lidstaten op de hoogte te brengen indien een 
beroepsbeoefenaar in die lidstaat een verbod of beperking krijgt opgelegd 
voor beroepsuitoefening in een van de bovengenoemde beroepen (zie 
voorgesteld artikel 31a van het wetsvoorstel en de artikelsgewijze toelichting 
daarbij, alsmede paragraaf 3.4.10 van het algemeen deel van de memorie 
van toelichting). 

Met dit waarschuwingsmechanisme kan voorkomen worden dat 
beroepsbeoefenaren die in de ene lidstaat een bevoegdheidsbeperking 
opgelegd hebben gekregen, in een andere lidstaat hun beroep kunnen 
uitoefenen in strijd met de nationale wetten van die lidstaat. Het verplicht 
waarschuwen geldt voor nieuwe gevallen en het resultaat is mede afhankelijk 
van de uitvoering in elke EU-lidstaat. De Minister van VWS heeft er 
vertrouwen in dat met deze richtlijn de basis is gelegd voor uitwisseling van 
informatie over beroepsbeperkende maatregelen. 

De leden van de VVD-fractie vragen tevens of de minister bereid is de 
uitkomst van de in laatstgenoemde brief genoemde uitvoerbaarheidstoets aan 
de Eerste Kamer te doen toekomen. 
De Minister van VWS zal de uitkomst van de uitvoerbaarheidstoets door het 
CIBG en de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid, voegen 
bij de in de brief aangekondigde beleidsreactie op het advies van Panteia: 
`Nederlands gesproken; toetsing op taalbeheersing bij BIG-registratie van 
buitenlands gediplomeerden van binnen de EER'. 

MEVA-BOA 

Kenmerk 
869128-144051-MEVA 
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Minister SG 
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 

Ontworpen door 

Externe Medewerker 
MEN@minvws.ni  

Datum 
19 november 2015 

nota Bijlagen 2 
Brief aan de Kamer 
Uitvoerbaarheidstoets 

Zaaknummer 142803 

Doc. 38 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

(ter beslissing) 	Controleren van kennis van de Nederlandse taal bij c:\Users\MELIGIR\AppData\L  
BIG-registratie 	 ocal\Microsoft\Windows\INet 

Cache\IEVOV1FSDI\beslisnot 
a bij beleidsreactie op advies 

Paraaf directeur 	SG 	 taaleisen Panteia 3.docx 

1 	Aanleiding voor deze nota 
De herziene Europese richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties geeft lidstaten 
meer ruimte om te controleren op talenkennis. U heeft aangegeven daar ge- 

bruik van te willen maken. U heeft bureau Pantiea hierover advies gevraagd. 
Bijgaand de beleidsreactie op het advies; Nederlands gesproken, 16-9-2015. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
Voorgesteld wordt om het advies van Panteia op hoofdlijnen te volgen, maar 
voor beroepen op HBO- en MBO-beroepen niveau iets ruimer te zijn. 
Indien akkoord a.u.b. de brief aan de Kamer ondertekenen. 

3 Samenvatting en conclusies 
De wijziging van de richtlijn over erkennen van beroepskwalificaties 
2005/36/EG moet op 18 januari 2016 zijn omgezet in het nationale recht. De 
Tweede Kamer heeft op 15 oktober 2015 ingestemd. 

Wat talenkennis betreft is de wijziging: 
• Lidstaten mogen voor beroepen met patiëntveiligheidsimplicaties een 

verklaring omtrent talenkennis verlangen (art. 7 lid 2). 
• Het betreft maximaal één officiële taal van de lidstaat. 
• Controle mag niet in het kader van de erkenning van de beroepskwalifi-

catie maar wel t.b.v. de registratie in een nationaal register (art. 53). 
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U heeft in mei 2015 aangegeven taalbeheersing te willen controleren bij regi- 
stratie in het BIG-registers. Dat betreft dan alle artikel 3 beroepen van de 
Wet BIG en daarmee ook alle specialismen onder artikel 14 van de Wet BIG2. 

Voorgesteld wordt dit advies van Panteia op hoofdlijnen over te nemen met 
iets lichtere toepassing voor de HBO- en MBO-beroepen. 

Bewijs van voldoende beheersing van het Nederlands is dan: 
• De betreffende beroepsopleiding is in het Nederlands gevolgd of, 
• het primair en secundair onderwijs zijn in het Nederlands gevolgd. 

Of indien niet-Nederlandstalig opgeleid geldt als voldoende bewijs: 
• Voor academische beroepen een certificaat Medisch Nederlands van 

taalinstituut Babel op B2+ niveau inclusief interactief medisch Nederlands 
en al erkend voor het toetsen van gediplomeerden van buiten de EER. 

• Voor HBO-beroepen een certificaat Medisch Nederlands van CITO op B2 
niveau of Nederlands als Tweede Taal op B2 niveau of de Interuniversitaire 
Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) op B2 niveau. 
Panteia adviseerde hier hetzelfde niveau te eisen als voor academische 
beroepen, maar die toets is voor HBO-beroepen nooit uitgeprobeerd en is 
voor gediplomeerden van buiten de EER geen eis en is iets hoger dan de 
instroomeis voor de opleidingen. 

• Voor het MBO-beroep verpleegkunde een certificaat Medisch Nederlands 
van CITO op B1 niveau en al erkend voor het toetsen van gediplomeerden 
van buiten de EER of Nederlands Als Tweede Taal op B1 niveau of de ITNA 
op B1 niveau. 
Panteia adviseerde hier het hogere B2 niveau maar geeft ook aan dat dat 
voor MBO-ers moeilijk zal zijn. B1-niveau geldt als instroomeis voor de 
MBO opleiding, waarmee B2 niveau disproportioneel wordt. In Nederland 
of Vlaanderen opgeleide verpleegkundigen halen B2-niveau niet allemaal. 

• Het advies geeft een snelle lichte mondelinge toets in overweging voor 
personen die een tweede studie in het Nederlands deden of veel 
werkervaring in een Nederlandstalige werkomgeving melden. Dit wordt u 
ontraden omdat zo'n snelle check makkelijk aanvechtbaar is. 

Eventuele alternatieven: 
Een eerste iets zwaarder alternatief zou zijn het Panteia advies toch geheel 
over te nemen. HBO-beroepen worden dan op dezelfde niveau getoetst als 
voor de academische beroepen en het MBO-beroep verpleegkunde op B2 
niveau. Dit wordt u ontraden in verband met mogelijke disproportionaliteit. 

Een tweede alternatief  zou zijn voor de academische beroepen te volstaan 
met de diploma's Nederlands Als Tweede Taal of ITNA op B2-niveau net als 
voor de HBO-beroepen. Dat is een fractie lager en niet specifiek gericht op 
medisch interactief Nederlands. Dat zou veel meer aanbod aan 
toetsmogelijkheden bieden, goedkoper zijn en zou VWS niet afhankelijk 

1  Reactie Minister d.d. 1 mei 2015 op nota 745113-134757 MEVA. 
2  Voor de verpleegkundig specialismen, beroepen op het niveau van wetenschappelijk 
onderwijs is de taaleis van het basisberoep verpleegkunde op B1 niveau te laag. 

SG 
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 

Kenmerk 
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maken van één aanbieden. Hierbij is uw reactie relevant van 1 mei 20153  
waarbij u aangaf qua systematiek en niveau graag in de buurt van 
buurlanden als het VK en Frankrijk te willen blijven. 

Het VK vraagt net als de meeste Duitse deelstaten voor geneeskunde en 
tandheelkunde een taaldiploma op B2-niveau4. Frankrijk en één Duitse 
deelstaat toetsen taal tijdens een casusbespreking met beroepsgenoten. 

4 Draagvlak politiek 
SP en CDA hebben zich uitgesproken voor een taaleis op niveau.5  

5 	Draagvlak maatschappelijk 
De beroepsorganisaties zijn allemaal voor een taaleis op een hoog niveau. De 
KNMT bepleit een nog hoger niveau dan Panteia adviseert. De V&VN 
(verpleegkunde) ondersteunt het advies om niveau B2 voor MBO-
verpleegkundigen te vragen waarvan hier is voorgesteld dat niet te volgen. 

6 	Financiële en personele gevolgen 
Het feitelijk toetsen op te overleggen bewijsstukken door het CIBG komt op 
0,2 fte. De kosten voor opleidingen en toetsen zijn voor de aanvrager. 

7 Juridische haalbaarheid 
Hoog. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Het advies is opgesteld na raadpleging van CIBG, CBGV, alle 
beroepsorganisaties, twee taaldeskundigen en 4 taalinstituten. Over 
uitvoerbaarheid is met CIBG en CBGV afgestemd (zie de bijlage bij de 
beleidsreactie, waar de Eerste Kamer om heeft gevraagd). 

9 Gevolgen administratieve lasten 
Er is maar beperkt extra tijdsbeslag voor de registratieprocedure. Er zijn 
extra kosten voor aanvragers; voor academische beroepen toetskosten 
€450,- en voor HBO- en MBO €180,-. 
Extra opleidingskosten voor academici zijn €490,- voor een groepscursus, of 
€276,-voor e-learing en €1.500 voor individueel onderwijs. Voor de 
Nederlands Als Tweede Taal of ITNA op respectievelijk B2 en B1 niveau zijn 
er volop opleidings- en toetsmogelijkheden in alle prijsklassen. 

10 Toezeggingen 
N.v.t. 

SG 
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 

Kenmerk 

Externe Medewerker 

3  Reactie Minister d.d. 1 mei 2015 op nota 745113-134757 MEVA. 
4  IELTS staat voor The International English Language Testing System (het Nederlands 
als Tweede Taal van de hele Engelstalige wereld). Voor geneeskunde is de eis B2-niveau 
met een plusje en voor tandheelkunde B2 met een minnetje. 
5  Tweede Kamer Vergaderjaar 2014-2015 Aanhangselnummer 815 Vragen Bruin Slot 
(CDA) en Leijten (SP) over foute artsen en tandartsen. 
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Verslag maandelijks overleg over de Implementatie van de Herziene Richtlijn Beroepskwalificaties 
dd 25 november 2015. 

Agenda: 
1. Opening en mededelingen: 

• Svz Wet en Regelgeving 

Vz opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal 0 T6 
vooral over de communicatie hebben. Dit punt zal voor door  

van KCC. We gaan het 
geleid worden. 

Geen aanvullingen op de agenda. 

Svz Wet- en Regelgeving 
heeft van' l gehoord dat de wet ook door de EK is aangenomen. De AMvB volgt een apart traject; 

deze moet voorgelegd worden aan de RvS 
zal MEVA per 1/1/16 gaan verlaten. Voorlopig geldt 22/12 als zijn laatste dag. 92:240, 

zal, voor zover bekend, zijn werk overnemen.:" ."2  doet de oproep om zoveel mogelijk nog 
voor zijn vertrek met li193.1 af te stemmen nu hij goed in de materie zit. 

2. Svz actiepunten + planningsoverzicht (zie bijlage) 
• Lopende zaken 
• Duur/looptijd project 
• Budget voor 2016? 

y12 verwerkt de datum waarop het actiepunten en planningsoverzicht is aangepast aan op 
het document. Deze is linksboven in het document terug te vinden. 

Lopende zaken: 

1 
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Buiten reikwijdte verzoek 

3. Communicatie 

Buiten reikwijdte verzoek 

Bewijs van taalvaardigheid 
Hebben we voorafgaand aan registratie nodig. Het is een stuk dat als extra document bij de 
te overleggen documenten tbv de aanvraag om registratie, komt. Het beleidskader moet nog 
worden vastgesteld. De Minister moet nog een besluit nemen over het niveau van het bewijs 
van taalvaardigheid. Fg merkt op dat, hoewel we er niet verantwoordelijk voor zijn, we wel 
moeten kunnen verwijzen naar de opleidingsinstellingen en de aanvrager als zodanig moeten 
kunnen informeren (ook over kosten, duur opleiding, etc. ). Het bewijs van taalvaardigheid 
geldt voor alle artikel 3 beroepen met een buitenlands diploma uit een van de lidstaten van 
de EER, als aangesloten bij Ri 2005/36/EG. Voor de VPL is het niveau weer iets anders. Per 
beroep verschilt dat. Voorgesteld wordt om iig informatie op de website te zetten. 

Er zullen ook vragen binnenkomen over de verblijfrechtelijk titel. Is er een centraal punt te 
noemen waar we terecht komen voor de aanvraag? IND. Wellicht is een mailing naar 
buitenlandse bevoegde autoriteiten ook handig. KCC stelt voor om vooraf zoveel mogelijk 
mensen te benaderen die je kunt bedenken. 

vraag t zich af of een bewijs van taalvaardigheid ook in het buitenland gehaald kan 
worden? Zij zal deze vraag opnemen met MEVA. 
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n denkt dat onze site voor veel mensen een startpunt is. 

£1 geeft aan dat er wat in de advieswijzer dient te worden opgenomen over het bewijs van 
taalvaardigheid. Mogelijk zal er ook aan voorlichting worden gedaan door de 
beroepsverenigingen en werkgeversorganisaties. Dit gaat met name op voor die mensen die 
eerst een werkomgeving zoeken en daarna pas hun BIG-registratie in orde maken. 

vraagt wanneer er duidelijkheid komt omtrent het bewijs van taalvaardigheid. 	geeft 
aan datM (MEVA) momenteel bezig is met een nota met het beleidskader rondom het 
bewijs van taalvaardigheid. Hij hoopt voor het eind van het jaar een besluit hierover van de 
minister te krijgen. lvm de verwerking van het bewijs van taalvaardigheid in de regelgeving, 
zal het bewijs van taalvaardigheid als eis tbv registratie, niet eerder dan eind april gaan 
gelden. 

zegt dat het mooi zou zijn als we in januari een totaal beeld van het uitvoeringsbeleid 
rondom het bewijs van taalvaardigheid kunnen presenteren hetgeen ook in de advieswijzer 
verwerkt kan worden. 

De voorgestelde geldigheidsduur van het bewijs van taalvaardigheid is twee jaar. De CBGV is 
van mening dat dit 1 jaar moet zijn. MEVA hakt daar een knoop over door. 

Dient de aanvrager de kosten die gemoeid zijn met het behalen van een bewijs van 
taalvaardigheid zelf te betalen? ° : Ja. Het CIBG heeft ook geen rol in de betalingen. 

Er worden geaccrediteerde instellingen aangewezen. 

Hebben we inzicht over de aantallen die het bewijs moeten halen?M geeft aan dat dit om 
enkele honderden zal gaan. Kijk ook in jaarverslag CBGV voor aantallen. 

In het advies van Panteia staat opgenomen dat de aanvrager zowel over een basisdiploma als 
een diploma van het vervolgonderwijs dien te beschikken. Hoe gaat het als je geen diploma's 
van vooropleidingen kunt overleggen? 
Maar hoeveel mensen hebben nog een diploma van het basisonderwijs? Een diploma van het 
vervolgonderwijs heb je vaak nog wel. Dit geldt echter niet voor het basisonderwijs. Hoe 
gaan we om met degenen die dit diploma niet kunnen overleggen? Mag een getuigschrift 
worden geaccepteerd of de inschrijving van het GBA (vanaf je vierde bijvoorbeeld). 
°2.  zal dit punt doorgeven aan Ryan MEVA. Wellicht kan hij dit nog meenemen in zijn nota 
aan de minister. 

Als we alles weten, komt pgiq met een concepttekst om goed te keuren voor de website. 
Verder zullen er Q en A's gemaakt worden voor de site, welke ook verspreid zal worden naar 
genoemde partijen (beroepsverenigingen en werkgeverorganisaties). 

Wie is de backoffice voor KCC , en voor vragen bereikbaar? Voor Big Buitenland geeft 
aan dat zij voor vragen benaderbaar is. 

Mmerkt op dat ook het aanvraagformulier dient te worden aangepast aan het bewijs van 
taalvaardigheid. 

Het lijkt niet raadzaam om nu al te gaan communiceren over het bewijs van taalvaardigheid. 
We wachten nog op besluitvorming van de minister; het is nu nog niet duidelijk hoe het 
beleidskader eruit ziet en wanneer deze eis in werking zal treden. op, spreekt met ons af 
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dat we pas gaan communiceren op het moment dat we alle informatie hebben. Doen op 
basis van akkoord E. 

Ook de woordvoering voor KCC zal gemaakt kunnen worden na besluitvoering door de 
minister op het beleidskader. 

Verder dienen de timing van de taaltoetsen en de geldigheid in de gaten houden. 

Buiten reikwijdte ver oek 

Buiten reikirvijdté-ijéTfáélZ 

Terugkoppeling: Heel intensief, Lange dag, Veel gehoord. 
7 december krijgen we hierover een presentatie van 
Hierna wordt hopelijk duidelijk wat duidelijk is en wat niet? 

Op 14 december zal er een trainingsdag worden verzorgd voor de overige bevoegde autoriteiten in 
Nederland. 

Het invullen van de repository in IMI gebeurt vanmiddag, na afloop van de vergadering. 

6. Wvttk + sluiting 

dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
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Overleg EPC 25 november 2015 

1. Taalvaardigheid - alle artikel 3-beroepen met een buitenlands 
diploma 

Voorafgaand aan registratie: wij hebben bewijsstuk nodig bij de stukken om registratie te 
voltooien. 

- Niveau is bekend, instituut volgt. Minister moet nog een besluit nemen over niveau. j'a 	is 
in gesprek over de instituten. Het CIBG gaat verwijzen naar instantie. De 
verantwoordelijkheid voor het behalen van het taalniveau en het verkrijgen van het 
certificaat ligt bij de aanvrager. 
Advies aan zorgverleners die naar het buitenland willen: vraag het na bij de betreffende 
autoriteit 

- Verloopt na 2 jaar. Van belang om rekening mee te houden. 
- Kosten: zelf betalen 
- Circa 600 gevallen per jaar 
- Pas communiceren zodra wij onze informatie gereed hebben: signaal komt van rfo,, 

Tot die tijd is woordvoering: het is nog in ontwikkeling, houd de website in de gaten. 

Uitgangspunten: 
- Tijdig informeren! 
- Verwachtingenmanagement vooraf - vooral wijzen op het tijdig regelen en de beperkte 

geldigheidsduur 

Knelpunten: 
- Nederlanders die in het buitenland hun diploma hebben gehaald: moeten aantonen dat ze 

Nederlands beheersen. Dmv basisschool- en middelbaar diploma. Uitvoeringsprobleem! Wie 
heeft dit diploma nog en waar haal je dit?? 

Acties en afspraken: 
- Pas communiceren zodra informatie compleet is (allen) Signaal dat alle informatie compleet 

is komt van AvA. 
Opstellen basistekst met alle relevante informatie en handelingsperspectief (, check door 
business) 

- Op basis van basistekst voorstel voor de website opstellen () 
Op basis van basistekst voorstel voor advieswijzer opstellen (?) 
Op basis van basistekst bericht naar bevoegde autoriteiten/beroepsvereniging/vereniging 
buitenlandse artsen in Nederland (via k2 / a fs temming business) 

- Opstellen Q&A's ikv woordvoering (KCC/1 /business) 
o Oa verwijzing naar onderwijsinstituten, cursuskosten, examengelden, ed. 

Buiten reikwijdte verzoek. Pagina 2 verwijderd 
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10.2.e 

Van: 	 1 0.2.e 2911111111~ 
Verzonden: 	 donderdag 10 december 2015 09:12 
Aan: 	 10.2.e 

Onderwerp: 	 FW: vragen taalvaardigheid 

Opvolgingsvlag: 	 Opvolgen 
Vlagstatus: 	 Voltooid 

Zie onderstaande beantwoording van MEVA inzake de vragen die we over het bewijs van taalvaardigheid hadden 
geformuleerd (op het maandelijks overleg dd 25/11 jl). 

Voor zover van toepassing; verwerk het in de relevante stukken Ik zal ze verwerken in het uitvoeringsbeleidskader. 
Dit is een stuk dat specifiek op het bewijs van taalvaardigheid ingaat. Ik kan me voortellen dat de inhoud hiervan tzt, 
na vaststelling door de minister, in de werkinstructies kan worden verwerkt. 

Gr. 10.2.el 

Van: 10.2.e' 
Verzonden: woensdag 9 december 2015 13:53 
Aan: 10.2.e IIMMIMIE 
Onderwerp: RE: vragen taalvaardigheid 

Dag 10.2.e", 

Een brief aan de Kamer ligt bij de Minister, bij de spullen die dit jaar uitmoeten. 
Ik ga ervan uit dat dat lukt misschien nog voor de kerst? 

1. le vraagt je af of een bewijs van taalvaardigheid ook in het buitenland gehaald kan worden? 

Het gaat voor de academische beroepen om: 
door Babel aan de aanvrager te verstrekken diploma's / certificaten (Utrecht). 

Het gaat voor de HBO/MBO beroepen om door CITO aan de aanvrager te verstrekken diploma's / certificaten van 
voor de ARK procedure erkende diploma's (Arnhem). 
+ om Nederlands als Tweede Taal (in alle grote steden) en enkele plaatsen in het buitenland 
+ om de Interuniversitaire taaltoets Nederlands voor Anderstaligen aan de Nederlandstalige Belgische 
Universiteiten. 

2. 	De voorgestelde geldigheidsduur van het bewijs van taalvaardigheid is twee jaar. De CBGV is van 
mening dat dit 1 jaar moet zijn. MEVA hakt daar een knoop over door. 

We volgen het advies van Panteia en de praktijk van AKV-toets; geldigheid 2 jaar 

Uit bijlage over uitvoerbaarheid  
Een geldigheid van maximaal twee jaar is relatief kort voor mensen die in Nederland of Vlaanderen wonen en de 
Nederlandse taal dagelijks gebruiken, maar kan al vrij lang zijn voor iemand die in het geheel niet meer met 
Nederlands in aanraking komt. Door de grote variëteit in de praktijk is verfijnen lastig en bovendien moeilijk 
controleerbaar. Ten behoeve van eenduidige uitvoerbaarheid wordt het advies van Panteia gevolgd en de termijn 
op maximaal twee jaar gesteld. 
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3. In het advies van Panteia staat opgenomen dat de aanvrager zowel over een basisdiploma als een diploma 
van het vervolgonderwijs dient te beschikken. Hoe gaat het als je geen diploma's van vooropleidingen 
kunt overleggen? Maar hoeveel mensen hebben nog een diploma van het basisonderwijs? Een diploma 
van het vervolgonderwijs heb je vaak nog wel. Dit geldt echter niet voor het basisonderwijs. Hoe gaan we 
om met degenen die dit diploma niet kunnen overleggen? Mag een getuigschrift worden geaccepteerd of 
de inschrijving van het GBA (vanaf je vierde bijvoorbeeld). 

Het advies luidt basis plus vervolgonderwijs; 
Reden migranten sluiten soms het VMBO met een vrij laag niveau Nederlands af. 
Een verklaring van betrokkene en inschrijving in het GBA in de leerplichtperiode in Nederland en België (vanaf 5) in 
combinatie met Nederlandstalig middelbaar onderwijs is zeker afdoende bewijs van voldoende Nederlandstalige 
scholing. 
Lagere school diploma van een Nederlandstalige school volstaat ook. 
Cijfer voor het vak Nederlands is irrelevant . 

Met vriendelijke groeten 

10.2.e 
Ministerie VWS 
Directie Macro economische vraagstukken en arbeidsmarkt 
Afdeling Beroepen, opleidingen en Arbeidsmarkt 
Postbus 20350 
2500 Ei Den Haag 
tel 070-1 
tel 06d.____,_ 

ma-dag t.m. do-dag 

Van: 	 3.;  J 

Verzonden: maandag 7 december 2015 18:12 
Aan j02  
Onderwerp: vragen taalvaardigheid 
Urgentie: Hoog 

Vorige week hebben we tijdens het maandelijks overleg nog gesproken over het bewijs van taalvaardighied. Hier zijn 
nog enkele vragen uit voort gekomen. (zie geel gearceerd in bijgevoegd verslag). 
Zou jij hier svp naar willen kijken? 

Dank en ik hoor graag van je. (graag voor je vertrek opdat ik dit nog kan verwerken in zgn uitvoeringsbeleid). 

Vr. groet, 

2 
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	IMF 

Van: 	 10.2.e 
Verzonden: 	 woensdag 16 december 2015 17:19 
Aan: 	 10.2. 

CC: 
Onderwerp: 	 Beleidsnota Bewijs van Taalvaardigheid. 
Bijlagen: 	 Brief aan Parlement TK 2015-10-11 10_18_14.pdf 
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Een goedemiddag, 

Ik krijg net het bericht dat de minister akkoord is met de beleidsnota aan de TK inzake het bewijs van 
taalvaardigheid. Bijgaand de Brief die morgen naar de TK zal worden verzonden. 

Vr. groet, 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

woensdag 30 december 2015 15:52 

FW: uitvoeringsbeleid bewijs van taalvaardigheid 
WRBtaal+toelichtingconceptDHversie2610ASJC.DOCX; MEVA-142803 A.DOCX; 
MEVA-142803 B.DOCX; MEVA-142803 C.DOCX; Uitvoeringsbeleid bewijs van 
taalvaardigheid dec'15.docx 

Opvolgingsvlag: 	 Opvolgen 
Vlagstatus: 	 Voltooid 

H I, 

Hetgeen met betrekking tot het bewijs van taalvaardigheid —tot dusver- bekend is, heb ik vervat in bijgevoegd 
uitvoeringsbeleidskader. Kijk er nog even naar. Wellicht is het handig en te gebruiken bij je BIG BTL protocol. 

Ik wil het agenderen op het volgend maandelijks overleg dat we met het kernteam hebben. 

Gr.1 0.2.e 

Van: 10.2.e 
Verzonden: donderdag 17 december 2015 11:40 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: AMvB concept over taaleis 

Hol 1052 é 
Heb je zo juist de brief en nota over taaleis gemaild ; bijgaand laatste versie van wijziging van het 
Registratiebesluit = nog concept !!! 

Groet 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
Afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 

vrijdag afwezig 

Van: 
Verzonden: woensdag 16 december 2015 17:17 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: AMvB informatie inzake implementatie richtlijn Erkenning EU-beroepskwalificaties/ info VWS 

Hi10.2.e 

Ik zie dat er vandaag akkoord is gegeven door de minister op de nota met beleidsbrief aan de TK over het niveau van 
de taaleisen voor zorgberoepen. Heb jij deze beleidsnota alsmede de concept-AmvB als de aanpassing van de 
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concept Registratiebesluit vanwege invoering van de taal eis voor mij? Ik ben bezig dit te vervatten in 
Uitvoeringsbeleid en deze stukken zouden mij hierbij helpen. 

Bij vorbaat dank, 

Vr. groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 16 december 2015 15:25 
Aan: 	 Caminocw.n1  
CC: 

Onderwerp: RE: AMvB informatie inzake implementatie richtlijn Erkenning EU-beroepskwalificaties/ info VWS 

Beste 1.9ffig en overigen 

Bij deze de antwoorden van VWS 

1. Lopende wijzigingen van amvb's of regelingen op grond van de Wet BIG 
Bij VWS zijn i.v.m. de implementatie van de wijziging van de richtlijn beroepskwalificaties 2013 (RL) op dit 
moment in de lijn: 

• Wijziging v.d. Regeling aanwijzing buitenlandse diploma's (automatische erkenning) waarvan 
inwerkingtreding niet afhangt van de algemene amvb en naar alle waarschijnlijkheid rond 18 jan. 2016  
in werking treedt. 

• Wijziging van het Registratiebesluit vanwege invoering taaleis voor inschrijving in het BIG- register 
v artikel 3 wet BIG beroepen. 
Vandaag akkoord gekregen van de minister op de nota met beleidsbrief aan TK over niveau taaleisen 
voor zorgberoepen. Begin januari gaat de ontwerp amvb het wetgevingstraject in. Te 
verwachten inwerkingtreding 1 juni 2016 ( niet afhankelijk van de algemene amvb). Overigens is 
invoering van de taaleis voor zorgberoepen facultatief voor de lidstaten, er is geen verplichting om dit 
onderwerp te implementeren. Voor inwerkingtreding van dit besluit geldt dan ook de termijn voor 
implementatie niet. 

2. Tekstuele aanpassing, mogelijkheid voor aansluiting bij algemene AMVB 
VWS heeft bij de wijziging v.d. Regeling aanwijzing buitenlandse diploma's de nodige tekstuele aanpassingen 
in de ministeriële regelingen voor beroepen in zorg meegenomen en kan dat zo nodig voor de amvb's bij de wijziging 
van het Registratiebesluit doen. Wij maken hiervoor geen gebruik van jullie amvb 

De beroepsorganisatie voor geneeskundig / tandheelkundige- apothekers- en verpleegkundige 
specialismen bezien hun regelgeving voor de benodigde aanpassigen in vervolg op RL 2013/55 
Het besluit buitenslands gediplomeerden v.h. College Geneeskundig Speciaismen, waarin de RL m.b.t de 
gedeeltelijke toegang voor geneeskundig specialismen is geimplementeerd, zal naar waarschijnlijkheid voor 18.01-
2016 in werking treden. 

Meer info over eventuele aanpassngen in de regelingen van de beroepsorganisaties i.v.m implementatie van de RL 
volgt 14 jan as. 
Graag begin 2016 even afstemming over de notificatie van de implementatie wetgeving aan de EC . Gaat dat 
centraal vanuit OCW of ieder departement voor zijn regelgeving neem ik aan? 

Ook voor jullie allemaal fijne feestdagen en tot ziens in het nieuwe jaar. 

Hartelijke groet 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
Afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 
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Van: 131111~1111~11(aminocw.nl] 
Verzonden: woensdag 16 december 2015 12:08 
Aan: 1 

@rninez.nr; 10.2.e 	@minvws.nl'; 10. 	@minvenj.n1'; 	@minfin.n1; 
CC: 
Onderwerp: AMvB informatie inzake implementatie richtlijn Erkenning EU-beroepskwalificaties 
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vrijdag afwezig 

Beste allen, 

Zo vlak voor de feestdagen nog een bericht over de implementatie van de richtlijn erkenning 
beroepskwalificaties. We willen jullie graag op de hoogte stellen van een aantal onderwerpen dat 
speelt rond de implementatie van de richtlijn erkenning EU-beroepskwalificaties. Momenteel zijn we 
bezig met het plannen van het vervolg van het implementatietraject. Voor dit vervolg zijn twee punten 
van belang. 

1. Inwerkingtreding 'algemene AMvB erkenning EU-beroepskwalificaties' 
De inwerkingtreding van de algemene AMvB ter uitwerking van de Europese beroepskaart en het 
waarschuwingsmechanisme wordt voorzien voor omstreeks juni 2016. Die inwerkingtredingsdatum 
betekent niet dat alle andere (departement-specifieke) amvb's en ministeriele regelingen later in 
werking moeten/kunnen treden dan de implementatiedeadline van 18 januari 2016. Inwerkingtreding 
van die lagere regelgeving parallel laten lopen aan de inwerkingtreding van de algemene amvb 
erkenning EU-beroepskwalificaties is in principe alleen opportuun voor zover die lagere regelgeving 
zijn grondslag kent in de amvb erkenning EU-beroepskwalificaties. Daar waar het gaat om de wijziging 
van lagere regelgeving die zijn grondslag kent in de Algemene wet (aangepaste erkenningsprocedures 
zoals bijv. de verlaagde beroepservaringseis), bestaat er vanaf 18-1-2016 een wettelijke grondslag om 
die procedures te wijzigen en in werking te laten treden. Ook het kabinetsbeleid van vaste 
verandermomenten voor inwerkingtreding van wet- en regelgeving is niet van toepassing, omdat 
implementatie een van de toegestane uitzonderingen is om af te wijken van deze vaste momenten. 

❖ Vraag: kunnen jullie ivm notificatie aan de EC aangeven (ivm vragen die we kunnen krijgen van 
de EC over de implementatie van de richtlijn nadat we de Algemene wet hebben genotificeerd) 

a) welke wijzigingen van amvb's of regelingen jullie nog voorzien en 
b) wat de beoogde inwerkingtredingsdata van de amvb's en regelingen zullen zijn? 

NB: de AMvB treedt weliswaar later in werking, maar de uitvoering (ook wat betreft het EPC en het 
waarschuwingsmechanisme) vangt aan met ingang van 18 januari 2016, omdat op die datum de wet 
in werking treedt. 

2. Departement-specifieke amvb's mee in traject algemene amvb 
Sinds het begin van het implementatietraject is door OCW aangegeven dat departementen zelf 
verantwoordelijk zijn voor de aanpassing van hun lagere regelgeving en dat OCW hierin niet de rol van 
trekker op zich zou nemen. Enige tijd geleden is tijdens het interdepartementaal overleg door enkele 
aanwezigen verzocht of kleine tekstuele wijzigingen in de departement-specifieke amvb's (bijv. van 
'EG' naar 'EU') mee kunnen in het traject van de AMvB erkenning EU-beroepskwalificaties. Hierover 
willen we aangeven dat alleen dergelijke tekstuele wijzigingen (dwz simpele, technische dingen) 
waarvoor geen inhoudelijke afweging vereist is, mee kunnen lopen; mits de wijzigingsopdrachten op 
zo'n manier worden aangeleverd dat deze door ons onverkort kunnen worden overgenomen. Blijkt 
toch een inhoudelijke beoordeling vereist dan wordt de wijziging niet meegenomen. Hierbij geven we 
jullie ook graag in overweging om te bezien of het voor dergelijke kleine wijzigingen in amvb's die hun 
grondslag kennen in de Algemene wet, zinvol is om die in het AMvB-traject van de algemene AMvB te 
laten meelopen of dat deze mogelijk al eerder met een andere AMvB wijziging binnen het eigen 
departement kunnen worden meegenomen dat eerder gereed is dan juni 2016. 

3 



, wens ik jullie een fijne feestdagen en graag tot in het nieuwe Namens 
jaar! 
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Mocht toch behoefte zijn tot het laten meelopen van tekstuele wijzigingen in departement-specifieke 
amvb's, dan geldt dat wij graag uiterlijk vrijdag 15 januari 2016 de concept-teksten 
(wijzigingsopdracht inclusief toelichting) ontvangen. 

❖ Vraag: kunnen jullie aangeven of jullie gebruik zouden willen maken van aansluiting bij het 
traject van de amvb erkenning EU-beroepskwalificaties vwb tekstuele aanpassing? 

Willen jullie de antwoorden op onze vragen voor 10 januari naar ons toesturen? 

Mochten jullie naar aanleiding van bovengenoemde onderwerpen nog vragen hebben, dan horen we 
dat graag! 

Hartelijke groet, 

Beleidsmedewerker Internationaal Beleid 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 12515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 1 2500 BJ I Den Haag 

M (06) 10.2.e 	= 002 
	

1@minocw.n1 
www.rijksoverheid.n1  
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WO-beroepsgroepen toetsing B2 + Toets NI's als onderdeel 
van de AKV- Babel 
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Bewijs van taalvaardigheid: bewijs van voldoende Nederlandse taalvaardigheid te vragen 
voorafgaand aan registratie in het BIG register 

Voor wie? 

Voor nieuwe inschrijvingen in het BIG-register. BIG-registratie is verplicht voor de acht 
basisberoepen van artikel 3 van de Wet BIG arts, tandarts, apotheker, gz-psycholoog, 
psychotherapeut verloskundige, fysiotherapeut en verpleegkundige een bewijs van voldoende 
Nederlandse taalvaardigheid te overleggen. 

Dit geldt ook voor Nederlandse diploma's. In dat geval is een diploma van een voor dat beroep 
relevante Nederlandstalige beroepsopleiding voldoende als bewijs van een voldoende beheersing 
van de Nederlandse taal. In het geval dat de aanvrager zijn opleiding in Nederland of Vlaanderen 
aan een in het Nederlands gegeven op leiding heeft gevolgd en is afgestudeerd, is het overleggen 
van het diploma of een gewaarmerkt kopie voldoende. 

Het bewijs van taalvaardigheid is nieuw voor de migrerende beroepsbeoefenaar die binnen de 
Europese Economische Ruimte (EER) valt onder de reikwijdte van Richtlijn 2005/36 EG. 

Voor wie niet? 

• Niet voor de 16 (paramedische) beroepen van artikel 34 van de Wet BIG of art. 36a Wet 
BIG- beroepen. 

• De taaleis betreft ook niet de grensoverschrijdende tijdelijke en incidentele 
dienstverrichters. Ook zij worden immers niet in het Nederlandse BIG-register 
geregistreerd. Indien zij, bijvoorbeeld op een later tijdstip, toch een aanvraag voor 
registratie in het BIG-register indienen, dan dienen ook zij aan het bewijs van 
taalvaardigheid te voldoen. 

Wat? 

Bewijs van voldoende beheersing van het Nederlands is dan: 

A. De beroepsopleiding of minstens het primair en secundair onderwijs is in de 
Nederlandse taal gevolgd. 

B. Indien de aanvrager niet Nederlandstalig is opgeleid, dan dient een eerder behaald 
bewijs van taalvaardigheid niet ouder te zijn dan twee jaar: 

B 1 voor de academische beroepen (arts, tandarts, apotheker, gz-psycholoog en 
psychotherapeut) het diploma Nederlands van de Algemene Kennis- en 
Vaardighedentoets. 

B 2 voor de HBO-beroepen (fysiotherapeut en verloskundige) minimaal een diploma 
op B2 niveau. 
Daarmee volstaat ook een diploma Nederlands als Tweede taal (NT2) op B2 
niveau of de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) op 
B2 niveau. 

B 3 voor het MBO-beroep verpleegkunde minimaal een diploma op B1 niveau van het 
Europees Referentiekader, zoals de diploma's NT2 op B1 niveau of de ITNA op B1 
niveau. 
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HBO-beroepsgroepen 	B2 
	

NT2-B2; ITNA-B2, AKV- 
CITO-B2 

MBO-beroepsgroepen 	B1 
	

NT2-B1; ITNA-B1, AKV- 
CITO-B1 

De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het overleggen van de juiste bewijsstukken. De 
aanvrager zorgt ook zelf voor de evt. bijbehorende kosten die gemaakt worden voor het 
behalen van een bewijs van taalvaardigheid. 

Bewijsstukken: 
A. Diploma doorlopen Basis en middelbaar onderwijs: 

Een diploma van doorlopen basisonderwijs en een diploma middelbaar onderwijs op 
HAVO- of VWO-niveau in de Nederlandse taal wordt geaccepteerd als voldoende 
bewijsstuk, omdat dan verondersteld mag worden dat de taalbeheersing van de zorgverlener lijkt 
op dat van een moedertaalspreker. 

Voor verpleegkundigen geldt hetzelfde voor de combinatie van Nederlandstalig 
basisonderwijs en een in de Nederlandse taal behaald VMBO-diploma, waarmee 
iemand het Nederlands op minimaal B1-niveau beheerst. 

Indien de aanvrager geen diploma van de lagere school kan overleggen, dan volstaat als 
aanvulling op een diploma van middelbare school ook een verklaring van de aanvrager dat men 
in Nederland of Vlaanderen, maar dit kan eventueel ook in Suriname of de Nederlandse Antillen of 
een Nederlandse school in het buitenland geweest zijn, basis onderwijs volgde (met naam van de 
school en de periode dat men hier onderwijs volgde), 

Indien in eerste instantie wordt volstaan met een verklaring van de aanvrager, kan bij twijfel aan 
de afgelegde verklaring over het gevolgde lagere onderwijs in Nederland, aan de aanvrager 
gevraagd worden alsnog nadere bewijzen te overleggen die zijn verklaring onderbouwen. Dit 
kunnen oude schoolrapporten, een schoolrapport van het laatste jaar van het lager onderwijs of 
een bewijs van GBA-inschrijving voor meer dan de helft van de lagere school tijd zijn. 

Het behaalde cijfer voor het vak Nederlands is verder irrelevant . 

B. Certificaat van een toetsafnemende instantie waaruit naar voren komt dat betrokkene de 
Nederlandse Taal op het desgewenste niveau spreekt. Dit certificaat mag niet ouder zijn 
dan twee jaar geteld vanaf het moment dat de aanvraag voor registratie wordt ingediend. 

Het gaat voor de academische beroepen als arts, tandarts, apotheker, gz-psycholoog en 
psycotherapeut om: 

- door instituut Babel talen in Utrecht aan de aanvrager te verstrekken diploma's / 
certificaten. 

Het gaat voor de HBO beroepen als fysiotherapie en verloskunde 

- door CITO aan de aanvrager te verstrekken diploma's / certificaten van de Cito-toets 
Nederlands op B2 niveau welke deel uitmaakt van de AKV procedure erkende 
diploma's (Arnhem). 

- Nederlands als Tweede Taal op B2-niveau 
- Interuniversitaire taaltoets Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) op B2-niveau. 

Het gaat voor het MBO beroepen verpleegkundige 
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door CITO aan de aanvrager te verstrekken diploma's / certificaten van de Cito-toets 
Nederlands op B1 niveau welke deel uitmaakt van de AKV procedure erkende diploma's 
(Arnhem). 

- Nederlands als Tweede Taal op B1-niveau 
- Interuniversitaire taaltoets Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) op 131-niveau. 

Wat niet?  
werkervaring is onvoldoende bewijsstuk van de beheersing van het Nederlands: er zijn 
legio bedrijven waarin Engels ofwel de voertaal is, ofwel waar men zich aanpast aan 
Engelssprekenden. 

- Een verklaring van voldoende taalvaardigheid van de werkgever kan, gezien zijn mogelijke 
belangen, niet als afdoende gezien worden. 

- Het afronden van een studie in Nederland wordt niet als voldoende bewijsstuk 
geaccepteerd. Dit geldt voor zowel een gevolgde niet-Nederlandstalige opleiding in 
Nederland als een afgeronde andere studie in Nederland of Vlaanderen dan waar de 
aanvraag voor gedaan wordt. Het gaat er immers om dat de beroepsbeoefenaar kan 
aantonen dat hij binnen de context van zijn beroepsuitoefening op een voldoende niveau 
met de patiënt kan communiceren. 

Voorbeelden: 

Dus een verpleegkundige die aan de LOI een diploma boekhouden haalde levert daarmee 
onvoldoende bewijs van beheersing van de Nederlandse taal om als verpleegkundige MBO 
ingeschreven te worden. 

Een arts die een bachelor biologie in Nederland of Vlaanderen deed of een postdocorale 
cursus endocrinologie in het Nederlands haalde levert onvoldoende bewijs van beheersing 
van de Nederlandse taal. 

Wat als betrokkene geen bewijs van taalvaardigheid weet te overleggen:  
De 'normale' procedure wordt gevolgd. Dit houdt in dat, indien betrokkene een aantal 
documenten niet bij de aanvraag overlegt, hij in de gelegenheid wordt gesteld om de aanvraag 
aan te vullen (dmv de ontbrekende documenten brief). 

Indien betrokkene geen bewijs van taalvaardigheid weet te overleggen, dan wordt de aanvraag 
afgewezen. De aanvraag wordt niet opgeschort in afwachting van het te behalen bewijs van 
taalvaardigheid. 
Het behalen van een bewijs van taalvaardigheid kan enige tijd in beslag nemen. Het is beter om 
de aanvrager in de gelegenheid te stellen een nieuwe aanvraag in te dienen als hij het bewijs van 
taalvaardigheid behaald heeft, dan iedere keer weer uitstel te verlenen. 
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Bijlage 1 

Tabel 1 Bewijs van taalvaardigheid 

Beroep 

WO: arts, tandarts, 
apotheker, 
gz-psycholoog en 
psychotherapeut 

Niveau 

B2+ 
en 
een toets op 
interactief 
medisch 
Nederlands 

Bewijs van 
Nederlandstalig 
opgeleid 

Beroepsopleiding in 
het Nederlands 
afgerond 
of 
primair en secundair 
onderwijs met goed 
gevolg in het 
Nederlands afgerond 

Bewijs op grond van 
taaltoetsen 
Nederlands voor 
anderstaligen 
Certificaat 
medisch Nederlands 
van Babel talen zoals 
erkend voor de AKV 
toets 

Kosten 
Periodiciteit 
Waar 

Toets €450,- 
10 maal per jaar in 
Utrecht 
Opleidingen €260 (e-
learning) 
€490,-
(groepsonderwijs in 
Utrecht) en €1.500 
(individueel in o.a. 
Vught) 

B2 HBO: 
fysiotherapeut en 
verloskundige 

Beroepsopleiding in 
het Nederlands 
afgerond 
of 
primair en secundair 
onderwijs met goed 
gevolg in het 
Nederlands afgerond 

Certificaat 
Nederlands van CITO 
op B2 niveau zoals 
erkend voor de AKV 
toets, of 
Diploma Nederlands 
als Tweede Taal op B2 
niveau of 
Diploma ITNA op B2 
niveau 

Toets €180,-
Wekelijks 
Heel veel plaatsen in 
Nederland en 
Vlaanderen 
Opleidingen volop 
beschikbaar in alle 
prijsklassen 

MBO: 
verpleegkundige 

B1 Beroepsopleiding in 
het Nederlands 
afgerond 
of 
primair en secundair 
onderwijs met goed 
gevolg in het 
Nederlands afgerond 

Certificaat 
Nederlands van CITO 
op B1 + niveau zoals 
erkend voor de AKV 
toets, of 
Diploma Nederlands 
als Tweede Taal op B1 
niveau of 
Diploma ITNA op B1 
niveau 

Toets €180,-
Toetsmogelijkheden 
wekelijks op heel veel 
plaatsen in Nederland 
en Vlaanderen. 
Opleidingen volop 
beschikbaar in alle 
prijsklassen 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

maandag 18 januari 2016 14:39 

CC: 
Onderwerp: 	 agenda en stukken voor het overleg van as. woensdag. 
Bijlagen: 	 160120_Agenda overleg kernteam Implementatie Herziene Richtlijn.docx; 

Activiteitenoverzicht en planning project Implementatie Herziene Richtlijn 15 
jan'16..xlsx; Overdracht.docx; Uitvoeringsbeleid bewijs van taalvaardigheid 
dec'15.docx 

Urgentie: 	 Hoog 

Hierbij de agenda voor het maandelijks overleg van woensdag 20 januari as. Let op de extra punten: het 
uitvoeringsbeleidskader mbt het bewijs van taalvaardigheid alsmede het afsprakendocument inzake de overdracht. 

Het overleg vindt plaats in het Golden Tullip hotel in Den Bosch. We beginnen om 11.00 uur — 13.00 uur en eindigen 
met een lunch. 

Vr. groet, 

Sr. Projectleider 

Afdeling Accountmanagement en Ontwikkeling 
Agentschap CIBG I Dienst voor Registers 
Wijnhaven 16 1 2511 GA 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

T 070 - i(03'°@ 
M 06 - 
E-mail: D 	©minvws.n1 

www.cibo.n1 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Buitendiensten Plv. SG 
CIBG 
Ontwikkeling 

agenda 

Betreft 	 Kernteam Implementatie herziene Richtlijn 
Vergaderdatum en tijd 	20 januari 2016 11.00 - 13.00 	 Datum 
Vergaderplaats 	 Golden Tullip hotel, Den Bosch 	 17 januari 2016 

	  Aantal pagina's 
1 

Bezoekadres: 
Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
Postbus 16114 
2500 BC Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Inlichtingen bij 

VZ?217,-W;97-1',5M 
Projectleider 

T 0701P~M 
M +31(o6Kgm 
ti-Q'40jmj©rninvws.n1 

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

Agenda: 	 brief. 

1. Opening en mededelingen: 

2. Svz actiepunten + planningsoverzicht (zie bijlage) 
Lopende zaken 
Hoe staat het met de geformuleerde actiepunten? (zie geac- 
tualiseerd overzicht als bijgesloten) 

3. Bewijs van taalvaardigheid 
• zie bijgevoegd beleidskader 

4. IMI- rollen en bevoegdheden 
• Hoe zijn deze nu belegd (welk e-mailadres, contactpersonen krij-

gen deze rol toebedeeld?)? 
5. Overdracht 

6. Mink + sluiting 

Pagina 1 van 1 



1-1-2016 

15-11-2015 

15-11-2015 

31-1-2016 

31-1-2016 

31-1-2016  

31-1-2016 

31-1-2016 

31-1-2016 

29-1-2016 

29-1-2016 

29-1-2016 

29-1-2016 

31-8-2015 31-8-2015 

15-11-2015 

6-7-2015 

31-1-2016 

31-8-2015 

1-2-2016 

1-2-2016 
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Nr. 	Activiteitenoverzicht Implementatie Herziene wat 
	 Wie 	 vanaf 

	
tot en met 	deadline 	dl vrijdag 	gereed 	Wanneer 

Richtlijn dd 15 jan.2016 

Regelgeving- Algemene Wet MEVA/OC&W Aanpassing Algemene Wet 

Aanpassing AmvB Ja MEVA/OC&W 

PIA MEVA 

10-8-2015 10-aug-15 

9-jul-15 

2-sep-15 De aanvullende offerte is op 2 september 
'15 aan MEVA toegezonden. Akkoord 
MEVA: 23 nov'15 

CIBGMM~M 

CIBGPI/2~MM 

CIBG42111~Eati 

Projectcontract  
offerte MEVA  
aanvullende offerte MEVA 

Offerte M EVA 
lvm kosten aanpassingen Zorro 

febr'15 

Op 16 dec'15 is de beleidsreactie van de 
Minister, op het rapport van Panteia naar 
de TK verzonden. 

1-8-2015 30-12-2015 30-12-2015 30-12-2015 Beleidsmatige invulling taaltoets 101 MEVA 

104  CIBG 
105a Maken/aanpassen van (bestaande) procestekening  Aanpassen procesplaat + procesbeschrijving op bewijs van taalvaardigheid als 

aanvullende eis voor registratie voor alle art. 3 ex. Wet BIG-beroepsgroepen.  
g~irgem,  Procesadviseur ismt, 
afdeling R&K3  en§~1.1111,  JZ 

1-1-2016 
	

31-1-2016 31-1-2016 
	

29-1-2016 

106 Aanpassen Beslisboom aan bewijs van taalvaardigheid  Aanpassen Beslisboom aan bewijs van taalvaardigheid  afdeling R&K 3, Kerkrade ism JZ. Procesadviseur verzorgt de 
review 

1-1-2016 
	

31-1-2016 
	

31-1-2016 
	

31-1-2016 

Aanpassen werkinstructie aan bewijs van taalvaardigheid 

Aanpassen brieven 

Aanpassen (papieren) aanvraagformulier  

Aanpassen werkinstructie aan bewijs van taalvaardigheid 

De uitgaande brieven dienen te worden bekeken op het bewijs van 
taalvaardigheid als extra criterium waaraan de beroepsbeoefenaar ex. Art. 3 
Wet BIG aan dient te voldoen, alvorens hij kan worden ingeschreven in het BIG-
register. 

Inhoudelijke activiteiten in hoofdlijnen 
• Verzamelen gewenste aanpassingen aanvraagformulier door Business 
• Check bij JZ 
• Aanlevering aanpassing content bij Communicatie 
• Redactie + aanpassing aanvraagformulier door Communicatie 

BIG-NL afdeling R&K 3, Kerkrade. JZ en Procesadviseur 
verzorgen de review. Raakt de business rules niet  
Specialist BIG-register, 	afdeling R&K 3 Kerkrade 
in afstemming met JZ en Communicatie Tav de brieven die 
onder het algemeen stelsel vallen, zullen de brieven 
worden nagekeken door team W (afdeling R&K 2). 
Verantwoordelijk VVI,C4ZE/71.,,,,L1,,,,I  
afdeling R&K 3, Kerkrade ism met J2 en Communicatie 

107 

108 

109 

idem 

idem 

idem 

Aanpassen Webfonnulier BIG-register 

Aanpassing Zorro: drnv een vinkje dient te kunnen worden 
aangegeven dat er een verifieerbaar bewijs van 
taalvaardigheid; als voorwaarde voor registratie, is 
overgelegd. 

Inhoudelijke activiteiten in hoofdlijnen 
• Verzamelen gewenste aanpassingen webformulier door Business 

• Doorgifte aanpassingen aan functioneel Beheer URM) 
• Aanlevering aanpassing content aan Projectleider Business Zorro 	1 

dan wel bij Communicatie 
• Redactie + aanpassing aanvraagformulier door Communicatie  
Toevoegen voorwaarde dat de aanvrager over een bewijs van taalvaardigheid 
bezit aan vereisten voor registratie. Dit zal als een niet verplicht aan te kruisen 
vakje aan de artikel 3 beroepen worden toegevoegd. 

afdeling R&K 3, Kerkrade ism met JZ en Communicatie 

Zorro-team 

31-1-2016 idem 

Release 1.15 

110 

111 

112 Aanpassen website en evt. advieswijzer afdeling R&K 3, ism JZ en Communicatie De website wordt aangepast waarbij de aanvrager die een registratie in het BIG-
register wil (ex. Artikel 3) wordt geïnformeerd over het feit dat hij/zij over een 
bewijs van taalvaardigheid dient te beschikken alvorens zijn aanvraag in 
behandeling kan worden genomen. 
• Verzamelen gewenste aanpassingen website door Business (R&K3) 
• Review door .12~) 
• Redactie + plaatsing content door Communicatie «Mi)  

15-11-2015 1-2-2016 

Inhoudelijke activiteiten in hoofdlijnen 	 afdeling R&K 3 ism Q en 
• Tbv KCC zal een woordvoering worden ontwikkeld als er vragen komen het 	Communicatie 
bewijs van taalvaardigheid als nieuwe eis voor registratie in het BIG-register. 
• Tevens zal er een woordvoering voor de Pers worden ontwikkeld. 

113 Instructie/woordvoering/kenniskaart KCC Afdeling 15-11-2015 • 	1-2-2016 

voorjaar 2016 

voorjaar 2016 

1-2-2016 

1-2-2016 
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opmerkingen 

Gereed! 

Ondertekende versie op 9 juli 2015 ontvangen. 

Totaal: E 91.000,-. Bedrag bevestigd doorgagall. 

Bewijs van taalvaardigheid speelt geen rol bij herregistrate 
Na akkoord minister op beleidsbrief en na verzenden brief aan TK kunnen (door VWS) de side letters gemaakt worden met Babel en CITO om de contracten ook voor de doelgroep buiten de EER gediplomeerden open te stellen. Pas als die ondertekend zijn of zeker is dat dat gaat gebeuren werkt het. (mail dd. 15/12/15). 

De procestekening en de procesbeschrijving zullen in januari worden gemaakt, nu er beleidsmatig duidelijkheid is rondom de invulling van het bewijs van taalvaardigheid. 

Beslisboom kan pas worden aangepast na beleidsmatige duidelijkheid tav het bewijs van taalvaardigheid. 

idem voor werkinstructies 

idem voor brieven 

Wijzingen doorgeven aan 

Wijzingen doorgeven aan 
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Sv, 

Wetsvoorstel is per 15 oktober 2015 door de TK goedgekeurd. Wetsvoorstel is per 15 oktober 2015 door de TK goedgekeurd. Op 1 december is deze ook door de EK met een meerderheid van stemmen aangenomen. De Algemene Wet zal dus tijdig, dd 18 januari 2016 in werking treden. 

De algemene AMvB erkenning EU-beroepskwalificaties.'De inwerkingtreding van de algemene AMvB ter uitwerking van de Europese beroepskaart en het waarschuwingsmechanisme wordt voorzien voor omstreeks juni 2016. • Wijziging v.d. Regeling aanwijzing buitenlandse diploma's (automatische erkenning) waarvan inwerkingtreding niet 
afhangt van de algemene amvb en naar alle waarschijnlijkheid rond 18 jan. 2016 in werking treedt. 
• Wijziging van het Registratiebesluit vanwege invoering taaleis voor inschrijving in het BIG- register v artikel 3 wet BIG beroepen.  
Standpunt MEVA (3/8) het CIBG maakt een PIA. Standpunt CIBG: PIA dient door MEVA te worden geinitieerd. Actie: 19 augustus staat een overleg gepland tussen CIBG/MEVA en CIO-office. CIO-office was verhinderd. 	 Vervolgactie: CIBG neemt contact op met 	van CIO-office . Standpunt 
MEVA dient eerst een PIA te maken, daarna volgt het CIBG door een PIA te maken voor die punten die voor haar van belang zijn. Standpunt is doorgegeven aan MEVA.11.1 	 . zij wil eerst navragen bij OC&W in hoeverre zij een PIA hebben uitgevoerd. Sindsdien is er geen duidelijkheid. Laatst besproken/aanhangig gemaakt tijdens  

Concept-rapport van Panteia is op 13/8 verschenen en bij brief van 29 oktober 2015 aan de TK gestuurd. In de brief wordt gesproken over een uitvoeringstoets die door de CIBG en de CBGV zal worden uitgevoerd. Bij MEVA is nagevraagd wat hiermee wordt bedoeld. Invoering bewijs van taalvaardigheid zal waarschijnlijk niet eerder dan in 02.  
waarschijnlijk pas per 1 Juli 2016  plaatsvinden. 



• Procestekening en procesbeschrijving dienen te worden aangepast aan het 
feit dat 
o nu alle lidstaten worden geïnformeerd indien een bevoegdheidsbeperkende 
maatregel in IMI wordt geplaatst. 
o nu maatregelen die niet van rechtswege ophouden te bestaan, binnen drie 
dagen uit IMI dienen te zijn verwijderd en actief aan het lidstaat dat de 
binnengekomen waarschuwing heeft behandeld te worden doorgegeven. 
o het waarschuwingsmechanisme ook zal gelden voor strafrechtelijke 
ontzettingen voor zover die ontzettingen: 
°Ivoor art. 3 beroepen verder strekken dan de doorhaling in het BIG-register. 
0 aan art. 34 beroepsbeoefenaren zijn opgelegd; en 

0 aan andere beroepsbeoefenaren in de zorg zijn opgelegd. 
o de bevoegdheidsbeperkende bevelen van de IGZ aan art. 34 
beroepsbeoefenaren in IMI moeten worden gemeld 
o indien een beroepsbeoefenaar in Nederland door een rechterlijke instantie of 
door een overheidsinstantie schuldig wordt bevonden aan het gebruik van valse 
beroepskwalificaties, dit eveneens dient te worden doorgegeven, via IMI, aan 
de andere lidstaten. 
o de Uitvoeringshandelingen (art. 23-28 UH)  
• werkinstructies dienen te worden aangepast aan het feit dat 
o nu alle lidstaten worden geïnformeerd indien een bevoegdheidsbeperkende 
maatregel in IMI wordt geplaatst. 
o nu maatregelen die niet van rechtswege ophouden te bestaan, binnen drie 
dagen uit IMI dienen te zijn verwijderd en actief aan het lidstaat dat de 
binnengekomen waarschuwing heeft behandeld te worden doorgegeven. 
o het waarschuwingsmechanisme ook zal gelden voor strafrechtelijke 
ontzettingen voor zover die ontzettingen: 
0 voor art. 3 beroepen verder strekken dan de doorhaling in het BIG-register. 
0 aan art. 34 beroepsbeoefenaren zijn opgelegd; en 
ID aan andere beroepsbeoefenaren in de zorg zijn opgelegd. 
o de bevoegdheidsbeperkende bevelen van de IGZ aan art. 34 
beroepsbeoefenaren in IMI moeten worden gemeld 
o indien een beroepsbeoefenaar in Nederland door een rechterlijke instantie of 
door een overheidsinstantie schuldig wordt bevonden aan het gebruik van valse 
beroepskwalificaties, dit eveneens dient te worden doorgegeven, via IMI, aan 
de andere lidstaten. 
o de Uitvoeringshandelingen (art. 23-28 UH)  
• De website zal overeenkomstig (zie aanpassen procesplaat + werkinstructies) 
aangepast worden. De website dient te worden bekeken op de aanpassingen 
die in de procesplaat en de werkinstructies zijn gemaakt. Hierbij wordt iig 
gedacht aan de melding op de website waarbij de beroepsbeoefenaar 
geïnformeerd wordt dat met de opname van de melding in IMI ook de landen 
als aangesloten bij de EU geïnformeerd worden alsmede het feit dat er nu 
meldingen van alle lidstaten kunnen worden ontvangen waarbij dient te worden 
gecontroleerd of de betreffende beroepsbeoefenaar in het BIG-register staat  
• De Advieswijzer zal overeenkomstig (zie aanpassen procesplaat + 
werkinstructies) aangepast worden. De advieswijzer dient te worden bekeken 
op de aanpassingen die in de procesplaat en de werkinstructies zijn gemaakt. 
Hierbij wordt iig gedacht aan de melding op de Advieswijzer waarbij de 
beroepsbeoefenaar geïnformeerd wordt dat met de opname van de melding in 
IMI ook de landen als aangesloten bij de EU geïnformeerd worden alsmede het 
feit dat er nu meldingen van alle lidstaten kunnen worden ontvangen waarbij 
dient te worden gecontroleerd of de betreffende beroepsbeoefenaar in het BIG-
register staat opgenomen.  
• De uitgaande brieven dienen te worden bekeken op de aanpassingen die in de 
procesplaat en de werkinstructies zijn gemaakt. Hierbij wordt iig gedacht aan 
brieven waarbij de beroepsbeoefenaar geïnformeerd wordt dat met de opname 
van de melding in !MI ook de landen als aangesloten bij de EU geïnformeerd 
worden. 
• De brieven worden nagekeken op aanpassing aan het feit dat er nu meldingen 
van alle lidstaten kunnen worden ontvangen waarbij dient te worden 
gecontroleerd of de betreffende beroepsbeoefenaar in het BIG-register staat 
opgenomen. 
• Controle op art. 23-28 UH 

201 Aanpassen procestekening en proces beschrijvingen 

werkinstructies dienen te worden aangepast 202 

Website dient te werden aangepast 203 

Aanpassen advieswijzer 204 

205 Uitgaande brieven dienen te worden nagekeken 

Mg, Procesadviseur ism 
,Team Tucht, afdeling R&K 3, Kerkrade enri  

Ivin drukken werkzaamheden 	worden 
de procestekening + beschrijvingen zelf door R&K 3 
opgepakt. 

Team Tucht, afdeling R&K3, Kerkrade ism JZ; review door 
Procesadviseur 

Team Tucht, R&K 3, ism JZ enament Afdeling 
Communicatie 

Team Tucht, R&K 3, Kerkrade ism JZ enagega, 
Afdeling Communicatie 

1-10-2015 

1-10-2015 

1-11-2015 

1-10-2015 

18-1-2016 

18-1-2016 
	

18-1-2016 

18-1-2016 	18-1-2016 

18-1-2016 
	

18.1-2016 

18-1-2016 

18-1-2016 

18-1.2016 

18-1-2016 

18-1-2016 dec'15/jan'16 

dec'15/jan'16 

dec'15/jan'16 

dec'15/jan'16 

afdeling R&K3 ism JZ en in afstemming met Communicatie 1-10-2015 18-1-2016 18-1-2016 18-1-2016 dec'15/jan'16 
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Procestekening + beschrijving worden in dec/jan'16 gemaakt. De Business (Team Tucht R&I(3) zal tegelijkertijd doorpakken op de werkinstructies en andere zaken die nodig zijn voor een succes volle implementatie van de maatregelen van de richtlijn. lee is momenteel (okt '15) nog onderhevig aan interd, besluitvorming (bijv. afspraken met 
OM/IGZ).t 	•": 	 IMI, voor zover dit zie op het waarschuwingsmechanisme, is op 18 december bekend geworden. Dit wordt nu uitgebreid getesten het ziet 
er goed uit. Punt van 'zorg' is de rol van alertcoordinator. Onduidelijk is hoeveel werk dit met zich meebrengt. Punt zal bij 	worden ingebracht. Mogelijk zal dit actief moeten worden onderzocht bij de werklastmeting. 

Punt wordt samen met actiepunt 22 opgepakt. 

7/1: Volgende week worden de brieven aangepast door 	g (het gaat om een wijziging van 1 zin);- Volgens wordt door10.20211§§ en 	uel>  gekeken of het handig is als deze zin wordt overgenomen op de website. 

zie actiepunt 24 
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Er is geen beslisboom 

Let op of de brieven ook dienen te worden aangepast aan het feit dat nu ook zedendelicten in WI dienen te worden opgenomen 



Bekeken dient te worden of de afspraken met IGZ, 
Tuchtcollege's & OM dienen te worden herzien 

207 Inventarisatie invoeren oude meldingen in IMI 

• (Herziene) afspraken met IGZ, het OM en de medische Tuchtcollege's en eet. 
het SKP. 
o Om een maatregel binnen drie werkdagen In IMI te kunnen verwerken dient 
het MIG de tuchtuitspraken zo snel mogelijk van de instantie die deze 
maatregel genomen heeft, te ontvangen. Gezien deze korte termijn zullen deze 
afspraken, voor zover nodig, opnieuw met het OM, de IGZ en de Med. 
Tuchtcollege's dienen te worden gemaakt. 
o Afspraken maken met het OM over het doorgeven van strafrechtelijke 
ontzettingen voor zover deze in het IMI dienen te worden opgenomen. 
o Afspraken met de IGZ over het doorgeven van opgelegde 
bevoegdheidsbeperkende bevelen aan art. 34 beroepsbeoefenaren. 
o (aanvullende) afspraken met OM gemaakt inzake zedendelicten.   
Memo met werkheInsting gemaakt door Team Te/rilt RFLK1 

Afdelingshoofd Kerkrade 

Team Ttrrht FIRK, 

IGZ: 3 sept.'15; OM, 8 oktober '15; 
vervolgafspraak met IGZ & het OM, op 2 
december '15. Verder is er een brief aan alle 
Rh verstuurd met het verzoek om alle 
relevante uitspraken. 

7 >MC 	7n, 	a SE ',mc • t•A 

206 

"I 

Buiten reikwijdte .verzoek. Pagina's 8 tot en met 24 verwijderd 
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10.2.e 

Van: 	 " 
Verzonden: 	 vrijdag 22 januari 2016 10:41 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 	 verslag maandelijks overleg ea zaken 
Bijlagen: 	 Kopie van Activiteitenoverzicht en planning project Implementatie Herziene Richtlijn 

22 jan'16..xlsx; Overdracht.docx; Verslag 20-1 den bosch.docx 

Urgentie: 	 Hoog 

Een goedemorgen, 

Met dank aan1(/ 	 stuur ik jullie hierbij het verslag van de maandelijkse bijeenkomst van afgelopen 
woensdag, als gehouden in Den Bosch. 

We hebben hierbij stil gestaan bij de overdracht. Teven is het activiteitenoverzicht besproken, mbt de vraag: waar 
staan we nu en wat moet er nog gebeuren. 
De laatste versie van het activiteitenoverzicht stuur ik hierbij. Kort samengevat zullen, muv het bewijs van 
taalvaardigheid, door R&K3 alle stukken eind januari worden opgeleverd dan wel worden overdragen aan de 
Business. Dat is een mooie deadline, hetgeen hopelijk ook weer wat rust geeft voor de periode hierna! Voor R&K2 
zal dit iets langer doorlopen ivm de reorganisatie die bij hen loopt. Zij streven ernaar om alles eind februari op te 
leveren. 

Mbt de overdracht is kort samengevat het volgende afgesproken. De Business is nu aan zet. Ik blijf als projectleider 
als achtervang aanwezig. Zaken die toch nog niet goed geregeld blijken oid, pak ik nog op. Ik ontvang graag hiervoor 
de signalen van jullie. 
Nu de autorisaties voor de EBK-module en het waarschuwingsmechanisme echter geregeld zijn, denk ik dat de 
meeste zaken wel zijn 'geregeld . Natuurlijk blijven er vragen komen, dit is niet anders dan in de normale 
procedures. We hebben hier afspraken voor gemaakt hoe hiermee om te gaan. Mbt een aantal juridische vragen, zal 
ik nog eea kortsluiten met JZ. Hiernaast zal ik me gaan bezighouden met het maken van een eindverslag en de 
evalutie. Eind februari zal ik een bijeenkomst plannen om deze te bespreken. Mijn idee is om deze af te sluiten met 
een borrel om het eind van het project een feestelijk teintje te geven. 

Mbt het beleidskader over het bewijs van taalvaardigheid zal ik binnenkort overleg voeren met R&K 3. 

Tot zover, 

Vr. groet, 

Met vriendelijke groet, 

-02T 
Sr. Projectleider 
Afdeling Accountmanagement en Ontwikkeling 

CIBG 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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15-11-2015 

6-7-2015 

15-11-2015  

31-5-2016 

31-8-2015 

31-5-2016  

31-5-2016 

31-5-2016  

31-5-2016 

31-8-2015 

31-5-2016 

31-5-2016 	31-5-2016 	31-5-2016 15-11-2015 
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Nr. Activiteitenoverzicht Implementatie Herziene wat 
	 Wie 	 vanaf 	tot en met 	deadline 	dl vrijdag 	gereed 	Wanneer 

Richtlijn dd 22 jan.2016 
Regelgeving- Algemene Wet MEVA/OC&W Aanpassing Algemene Wet 

Aanpassing AmvB ja MEVA/OC&W 

PIA MEVA 

10-8-2015 10-aug-15 

9-jul-15 

2-sep-15 

Offerte MEVA 

lvm kosten aanpassingen Zorro De aanvullende offerte is op 2 september 
IS aan MEVA toegezonden. Akkoord 
MEVA: 23 nov'15 

Projectcontract  

offerte MEVA  

aanvullende offerte MEVA 

febr'15 

101 1-8-2015 MEVA Op 16 dee15 is de beleidsreactie van de 
Minister, op het rapport van Panteia naar 
de TK verzonden. 

30-12-2015 30-12-2015 30-12-2015 Beleidsmatige invulling taaltoets 

104  CIBG 
geffigium, Procesadviseur ism 
afdeling R&K3 enionntrolle JZ  
afdeling R&K 3, Kerkrade ism 12. Procesadviseur verzorgt de 
review 

Aanpassen procesplaat + procesbeschrijving op bewijs van taalvaardigheid als 
aanvullende eis voor registratie voor alle art. 3 ex. Wet BIG-beroepsgroepen. 
Aanpassen Beslisboom aan bewijs van taalvaardigheid 

105a 

106 

31-1-2016 
	

31-1-2016 
	

29-1-2016 

31-1-2016 
	

31-1-2016 
	

31-1-2016 

1-1-2016 

14-2016 

Maken/aanpassen van (bestaande) procestekening 

Aanpassen Beslisboom aan bewijs van taalvaardigheid 

1-1-2016 

1-1-2016 

15-11-2015 

29-1-2016 

31-5-2016 

31-5-2016 Inhoudelijke activiteiten in hoofdlijnen 
• Verzamelen gewenste aanpassingen aanvraagformulier door Business 
• Check bij 1Z 
• Aanlevering aanpassing content bij Communicatie 
• Redactie + aanpassing aanvraagformulier door Communicatie  

BIG-NL, afdeling R&K 3, Kerkrade. JZ en Procesadviseur 
verzorgen de review. Raakt de business rules niet  
Specialist BIG-registerMeM, afdeling R&K 3 Kerkrade 
in afstemming met .12 en Communicatie Tav de brieven die 
onder het algemeen stelsel vallen, zullen de brieven 
worden nagekeken door team W (afdeling R&K 2). 
Verantwoordelijk VV:~11.111.  
afdeling R&K 3 
Communicatie  

idem 

lvm inwerkingtreding van het bewijs van 
taalvaardigheid op 1juli 16 zullen de 
brieven in maart'16 worden opgepakt. 

lvm inwerkingtreding van het bewijs van 
taalvaardigheid op 1 juli 16 zal de 
aanpassing van het aanvraagformulier in 
maart'16 worden opgepakt. 

Aanpassen werkinstructie aan bewijs van taalvaardigheid 

De uitgaande brieven dienen te worden bekeken op het bewijs van 
taalvaardigheid als extra criterium waaraan de beroepsbeoefenaar ex. Art. 3 
Wet BIG aan dient te voldoen, alvorens hij kan worden ingeschreven in het BIG-
register. 

Kerkrade ism met 12 en 

107 

108 

109 

Aanpassen werkinstructie aan bewijs van taalvaardigheid 

Aanpassen brieven 

Aanpassen (papieren) aanvraagformulier 

31-1-2016 
	

31-1-2016 

31-5-2016 
	

31-5-2016 

31.5-2016 
	

31-5-2016 

110 Aanpassen Webformulier BIG-register 

Aanpassing Zorro: dmv een vinkje dient te kunnen worden 
aangegeven dat er een verifieerbaar bewijs van 
taalvaardigheid; als voorwaarde voor registratie, is 
overgelegd.  
Aanpassen website en evt. advieswijzer 

lvm inwerkingtreding van het bewijs van 
taalvaardigheid op 1juli 16 zal de 
aanpassing van het webformulier in 
maart'16 worden opgepakt. 

Release 1.15 

voorjaar 2016 

voorjaar 2016 

afdeling R&K 3, Kerkrade ism met JZ en Communicatie 

Zorro-team 

afdeling R&K 3, ism JZ en Communicatie 

afdeling R&K 3 ism 12 en 	 , Afdeling 
Communicatie 

Inhoudelijke activiteiten in hoofdlijnen 
• Verzamelen gewenste aanpassingen webformulier door Business 

MEI 
• Doorgifte aanpassingen aan functioneel Beheerágg~) 
• Aanlevering aanpassing content aan Projectleider Business 2orro 
dan wel bij Communicatie 4,4 	 ,) 
• Redactie * aanpassing aanvraagformulier door Communicatie 
Toevoegen voorwaarde dat de aanvrager over een bewijs van taalvaardigheid 
bezit aan vereisten voor registratie. Dit zal als een niet verplicht aan te kruisen 
vakje aan de artikel 3 beroepen worden toegevoegd. 

De website wordt aangepast waarbij de aanvrager die een registratie in het BIG-
register wil (ex. Artikel 3) wordt geïnformeerd over het feit dat hij/zij over een 
bewijs van taalvaardigheid dient te beschikken alvorens zijn aanvraag in 
behandeling kan worden genomen. 
• Verzamelen gewenste aanpassingen website door Business (R&K3) 
• Review door l2 
• Redactie + plaatsing content door Communicatie (1~)  
Inhoudelijke activiteiten in hoofdlijnen 
• Tbv KCC zal een woordvoering worden ontwikkeld als er vragen komen het 
bewijs van taalvaardigheid als nieuwe eis voor registratie in het BIG-register. 
• Tevens zal er een woordvoering voor de Pers worden ontwikkeld. 

111 

112 

31-8-2015 

113 Instructie/woordvoering/kenniskaart KCC 



De procestekening en de procesbeschrijving zullen In januari worden gemaakt, nu er beleidsmatig duidelijkheid is rondom de Invulling van het be van taalvaardigheid 

Gereed! 

Ondertekende versie op 9 juli 2015 ontvangen. 

Totaal: E 91.000,-. Bedrag bevestigd door  

Bewijs oen taalvaardigheid speelt geen rol bij herregistrate 
Na akkoord minister op beleidsbrief en na verzenden brief aan TK kunnen (door VWO) de side letters gemaakt worden met Babel en CITO om de contracten ook voor de doelgroep buiten de EER gediplomeerden open te stellen. Pas als die ondertekend zijn of zeker is dat dat gaat gebeuren werkt het. (mail dd. 15/12/15).Meva zal met 
onderwijsinstelling 'Babel' afstemmen hoe het bewijsstuk van taalvaardigheid eruit komt te zijn (soort certificaat?). 

Beslisboom kan pas worden aangepast na beleidsmatige duidelijkheid tav het bewijs van taalvaardigheid. 

idem voor werkinstructies 

idem voor brieven 

Wijzingen doorgeven aan 

10.212111 dd 22/1/16: Webformulier wordt niet aangepast. Er moet duidelijk in de brief/toelichting vermeldt worden dat aanvrager bewijs van taalvaardigheid moet overleggen bij zijn aanvraag dus ik denk niet dat er iets aan het webformulier aangepast zou moeten worden. 

Streven is om in maart erover te kunnen communiceren. Meva stemt intern af en koppelt het terug 	 )ccagEMS 
Ook tijdig informeren van KCC 0 zorgen voor goede woordvoering. 

Streven is om in maart erover te kunnen communiceren. Meva stemt intern af en koppelt het terug figgeálalccapig" 
Ook tijdig informeren van KCC 0 zorgen voor goede woordvoering. 
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opmerkingen 
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Sv, 

Wetsvoorstel is per 15 oktober 2015 door de TK goedgekeurd. Wetsvoorstel is per 15 oktober 2015 door de TK goedgekeurd. Op 1 december is deze ook door de EK met een meerderheid van stemmen aangenomen. De Algemene Wet zal dus tijdig, dd 18 januari 2016 in werking treden. 

De algemene AMvB erkenning EU-beroepskwalificaties.'De inwerkingtreding van de algemene AMvB ter uitwerking van de Europese beroepskaart en het waarschuwingsmechanisme wordt voorzien voor omstreeks juni 2016. • Wijziging v.d. Regeling aanwijzing buitenlandse diploma's (automatische erkenning) waarvan inwerkingtreding niet 
afhangt van de algemene amvb en naar alle waarschijnlijkheid rond 18 jan. 2016 in werking treedt. 
• Wijziging van het Registratiebesluit vanwege invoering taaleis voor inschrijving in het BIG- register v artikel 3 wet BIG beroepen.  
Standpunt MEVA (3/8) het CIBG maakt een PIA. Standpunt CIBG: PIA dient door MEVA te worden geinitieerd. Actiq; 19 augustus staat een overleg gepland tussen CIBG/MEVA en CIO-office. CIO-office was verhinderd3 	 Vervolgactie: CIBG neemt contact op metilaffivan CIO-office . Standpunt 
MEVA dient eerst een PIA te maken, daarna volgt het CIBG door een PIA te maken voor die punten die voor haar van belang zijn. Standpunt is doorgegeven aan MEVA. 	Zij wil eerst navragen bij OC&W in hoeverre zij een PIA hebben uitgevoerd. Sindsdien is er geen duidelijkheid. Laatst besproken/aanhangig gemaakt tijdens 

Concept-rapport van Panteia is op 13/8 verschenen en bij brief van 29 oktober 2015 aan de TK gestuurd. In de brief wordt gesproken over een uitvoeringstoets die door de CIBG en de CBGV zal worden uitgevoerd. Bij MEVA is nagevraagd wat hiermee wordt bedoeld. Invoering bewijs van taalvaardigheid zal waarschijnlijk niet eerder dan in 02.  
waarschijnlijk pas per 1 Juli 2016  plaatsvinden. 



maimigge, Procesadviseur ism 102,a alitTeam Tucht, afdeling R&K 3, Kerkrade en 10.2.e 
201 JZ. hm drukken werkzaamheden gze  word en 
de procestekening ♦ beschrijvingen zelf door R&K 3 
opgepakt. 

Team Tucht, afdeling R&K3, Kerkrade ism .12; review door 
Procesadviseur 

Team Tucht, R&K 3, ism JZ eng." Afdeling 
Communicatie 
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• Procestekening en procesbeschrijving dienen te worden aangepast aan het 
feit dat 
o nu alle lidstaten warden geïnformeerd indien een bevoegdheidsbeperkende 
maatregel in IMI wordt geplaatst. 
o nu maatregelen die niet van rechtswege ophouden te bestaan, binnen drie 
dagen uit IMI dienen te zijn verwijderd en actief aan het lidstaat dat de 
binnengekomen waarschuwing heeft behandeld te worden doorgegeven. 
o het waarschuwingsmechanisme ook zal gelden voor strafrechtelijke 
ontzettingen voor zover die ontzettingen: 
EB voor art. 3 beroepen verder strekken dan de doorhaling in het BIG-register. 
(B aan art. 34 beroepsbeoefenaren zijn opgelegd; en 
G9 aan andere beroepsbeoefenaren in de zorg zijn opgelegd. 
ode bevoegdheidsbeperkende bevelen van de IGZ aan art. 34 
beroepsbeoefenaren in IMI moeten worden gemeld 
o indien een beroepsbeoefenaar in Nederland door een rechterlijke instantie of 
door een overheidsinstantie schuldig wordt bevonden aan het gebruik van valse 
beroepskwalificaties, dit eveneens dient te worden doorgegeven, via IMI, aan 
de andere lidstaten. 
o de Uitvoeringshandelingen (art. 23-28 UH)  
• werkinstructies dienen te worden aangepast aan het feit dat 
o nu alle lidstaten worden geïnformeerd indien een bevoegdheidsbeperkende 
maatregel in 'MI wordt geplaatst. 
o nu maatregelen die niet van rechtswege ophouden te bestaan, binnen drie 
dagen uit IMI dienen te zijn verwijderd en actief aan het lidstaat dat de 
binnengekomen waarschuwing heeft behandeld te worden doorgegeven. 
o het waarschuwingsmechanisme ook zal gelden voor strafrechtelijke 
ontzettingen voor zover die ontzettingen: 
0 voor art. 3 beroepen verder strekken dan de doorhaling in het BIG-register. 
87 aan art. 34 beroepsbeoefenaren zijn opgelegd; en 
L7 aan andere beroepsbeoefenaren in de zorg zijn opgelegd. 
ode bevoegdheidsbeperkende bevelen van de IGZ aan art. 34 
beroepsbeoefenaren in IMI moeten worden gemeld 
o indien een beroepsbeoefenaar in Nederland door een rechterlijke instantie of 
door een overheidsinstantie schuldig wordt bevonden aan het gebruik van valse 
beroepskwalificaties, dit eveneens dient te worden doorgegeven, via IMI, aan 
de andere lidstaten. 
o de Uitvoeringshandelingen (art. 23-28 UH)  
• De website zal overeenkomstig (zie aanpassen procesplaat • werkinstructies) 
aangepast worden. De website dient te worden bekeken op de aanpassingen 
die in de procesplaat en de werkinstructies zijn gemaakt. Hierbij wordt iig 
gedacht aan de melding op de website waarbij de beroepsbeoefenaar 
geïnformeerd wordt dat met de opname van de melding in IMI ook de landen 
als aangesloten bij de EU geïnformeerd worden alsmede het feit dat er nu 
meldingen van alle lidstaten kunnen worden ontvangen waarbij dient te worden 
gecontroleerd of de betreffende beroepsbeoefenaar in het BIG-register staat  
• De Advieswijzer zal overeenkomstig (zie aanpassen procesplaat • 
werkinstructies) aangepast worden. De advieswijzer dient te worden bekeken 
op de aanpassingen die in de procesplaat en de werkinstructies zijn gemaakt. 
Hierbij wordt iig gedacht aan de melding op de Advieswijzer waarbij de 
beroepsbeoefenaar geïnformeerd wordt dat met de opname van de melding in 
IMI ook de landen als aangesloten bij de EU geïnformeerd worden alsmede het 
feit dat er nu meldingen van alle lidstaten kunnen worden ontvangen waarbij 
dient te worden gecontroleerd of de betreffende beroepsbeoefenaar in het BIG-
register staat opgenomen. 

201 

202 

203 

204 

Aanpassen procestekening en proces beschrijvingen 

werkinstructies dienen te worden aangepast 

Website dient te worden aangepast 

Aanpassen advieswijzer 

1-11-2015 
	

31-1-2016 
	

31-1-2016 
	

29-1-2016 

1-10-2015 
	

31-1-2016 
	

31-1.2016 
	

29-1-2016 

1-10-2015 
	

31-1-2016 
	

31-1-2016 
	

29-1-2016 

1-10-2015 
	

18-1.2016 
	

18-1-2016 
	

18-1-2016 

dec'15/jan'16 

dec'15/jan'16 

dec'15/jan'16 

dec'15/jan'16 Team Tucht, R&K 3, Kerkrade ism JZ enig:2~ , 
Afdeling Communicatie 

205 Uitgaande brieven dienen te word en nagekeken afdeling R&K3 ism JZ en in afstemming met Communicatie dec'15/jan'16 • De uitgaande brieven dienen te worden bekeken op de aanpassingen die in de 
procesplaat en de werkinstructies zijn gemaakt. Hierbij wordt iig gedacht aan 
brieven waarbij de beroepsbeoefenaar geïnformeerd wordt dat met de opname 
van de melding in IMI ook de landen als aangesloten bij de EU geïnformeerd 
worden. 
• De brieven worden nagekeken op aanpassing aan het feit dat er nu meldingen 
van alle lidstaten kunnen worden ontvangen waarbij dient te worden 
gecontroleerd of de betreffende beroepsbeoefenaar in het BIG-register staat 
opgenomen. 
• Controle op art. 23-28 UH  

1-10-2015 
	

18-1-2016 
	

18-1-2016 
	

18-1-2016 
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Procestekening * beschrijving worden In dec 15/jan 16 gemaakt. De Business (Team Tucht FOIK3) zal tegelijkertijd doorpakken op de werkinstructies en andere zaken die nodig zijn voor een succes volle implementatie van de maatregelen van de richtlijn. Fee is momenteel (okt 15) nog onderhevig aan interd, besluitvorming (bijv. afspraken met 
OM/102). 	 IMI, voor zover dit ziet op het waarschuwingsmechanisme, is op 18 december bekend geworden. Dit wordt nu uitgebreid getest en het ziet 
er goed uit. Punt van 'zorg' is de rol van alertcoordinator. Onduidelijk is hoeveel werk dit met zich meebrengt. Punt zal bi MZEM worden ingebracht. Mogelijk zal dit actief moeten worden onderzocht bij de werklastmeting. Oplevering stukken door Team Tucht op eind januari '16. 

Punt wordt samen met actiepunt 201 opgepakt. 

7/1: Volgende week worden de brieven aangepast doo 	enSEM (het gaat om een wijziging van 1 zin);- Volgens wordt door en a 	gekeken of het handig is als deze zin wordt overgenomen op de website. 

zie actiepunt 24 
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Er is geen beslisboom 

Let op of de brieven ook dienen te warden aangepast aan het feit da* nu ook zedendelicten in IMI dienen te worden opgenomen 



• (Herziene) afspraken met IGZ, het OM en de medische Tuchtcollege's en evt. Afdelingshoofd Kerkrade 
het SKP. 
o Om een maatregel binnen drie werkdagen in IMI te kunnen verwerken dient 
het CIBG de tuchtuitspraken zo snel mogelijk van de instantie die deze 
maatregel genomen heeft, te ontvangen. Gezien deze korte termijn zullen deze 
afspraken, voor zover nodig, opnieuw met het OM, de IGZ en de Med. 
Tuchtcollege's dienen te worden gemaakt. 
o Afspraken maken met het OM over het doorgeven van strafrechtelijke 
ontzettingen voor zover deze in het IMI dienen te worden opgenomen. 
o Afspraken met de IGZ over het doorgeven van opgelegde 
bevoegdheidsbeperkende bevelen aan art. 34 beroepsbeoefenaren. 
o (aanvullende) afspraken met OM gemaakt inzake zedendelicten.   

206 Bekeken dient te worden of de afspraken met IGZ, 
Tuchtcollege's & OM dienen te worden herzien 

IGZ: 3 sept,'15; OM: 8 oktober '15;  Doe- 
vervolgaf spraak met IGZ & het OM, op 2 
december '15, Verder is er een brief aan alle 
Rb verstuurd met het verzoek om alle 
relevante uitspraken. 

207 Inventarisatie invoeren oude meldingen in IMI Memo met werkbelasting gemaakt door Team Tucht, R&63. Team Tucht. R&K3 31-7-2015 	31-7-2015 	31-7-2015 3-8-2015 iuli'15 1-7-2015 
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Buiten reikwijdte verzoek. pagina's 8 tot en met 17 verwijderd 
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Verslag 20-1 Den Bosch 

Mededelingen 
Korte uitleg over nieuwe indeling Er 1:1' .2,tel 	zijn in principe de enige behandelaren. Tot 
de Dienstpostbus hebben enkel de behandelaren toegang. Wanneer er een inhoudelijke vraag over 
een dossier is graag adjuncten op cc zetten: 

Nieuwe brieven EBK zijn voorgelegd bij RK2, 
ook voorleggen bij10.2.el. Graag reactie voor 26 februari. 

Ervaringen 

Wanneer de inhoud is afgestemd 

Buiten reikwijdte verzoek 

Overdracht 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Buiten reikwijdte verzoeN 
Activiteitenoverzicht 

wil een afsluitend overzicht maken. Er zal ook een evaluatie komen (schriftelijk). 
De rol van IMI coordinator komt ook te liggen bij CIBG. 	gaf aan dat zij de meldingen 
ontvangt wanneer een aanvraag te lang blijft liggen en dergelijke. 	geeft aan dat in IMI 
een dienstpostbus staat aangegeven. 	stemt dit nog af met P/n en koppelt dit terug naar 
RK3. 

Bewiis van taalvaardigheid -› per 1 juli zal het in werking treden. Procestekening wordt doorNird 
gemaakt. Procestekeningen worden door de behandelaars wel gebruikt! 
Beslisboom -› protocol RK3 wordt eind januari overgedragen aan het team BTL. Het is een 
'groeidocument' dat altijd up to date gehouden wordt. 
Papieren aanvraagformulier -fo2m zal hiernaar kijken; aanpassen toelichten en dergelijke met 
betrekking tot taalvaardigheid. Gaat het hier om nieuwe functionaliteiten in het webformulier? Zo 
ja dan is er een release nodig. Wordt nagevraagd bij ng.:04, 
Meva zal met onderwijsinstelling 'Babel' afstemmen hoe het bewijsstuk van taalvaardigheid eruit 
komt te zijn (soort certificaat?). 
Wanneer gaan we communiceren over het verplicht stellen van bewijs van taalvaardigheid? 
Voordat het in de Staatscourant komt te staan willen we er wat over zeggen op de website. 
Waarschijnlijk wordt hierover pas begin juni over gecommuniceerd.40:2ë geeft ook aan dat het 
van belang is om aanvragers eerder op de hoogte te stellen. Het liefst zo snel mogelijk. Raad van 
state moet zich er nog over buigen dus het is niet wenselijk om er nu al over te communiceren. We 
wachten even de gesprekken af tussen Meva en Babel en Cito. Streven is om in maart erover te 
kunnen communiceren. Meva stemt intern af en koppelt het terug ---> 10.2.e 	(cc 10.2.e 	). 
Ook tijdig informeren van KCC -> zorgen voor goede woordvoering. 

Buiten reikwijdte verzoek 

Het maandelijks overleg blijft nog even gereserveerd om bij elkaar te komen. Afhankelijk van de 
lopende zaken zal door de Business worden aangegeven of hier behoefte aan is. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Urgentie: 

Een goedemorgen,  

vrijdag 29 januari 2016 09:37 

overleg mbt het bewijs van taalvaardigheid 
Uitvoeringsbeleid bewijs van taalvaardigheid dec'15.docx 

Hoog 

Hierbij een volgend voorstel om een keertje langs te komen en het uitvoeringsbeleidskader rondom het bewijs van 
taalvaardigheid te bespreken. 

Komt woensdag 3 februari jullie uit? Om een uurtje of elf? 

Laat het even weten. Een andere optie zou die week erna zijn (na de Carnaval) op 10/2. 

Ik hoor graag van jullie. 

Vr. groet, 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

donderdag 4 februari 2016 12:33 

Doc. 63 

10.2.e 

Onderwerp: 	 nazorg? 

Een goedemiddag, 

Wellicht ten overvloede, maar als hieronder aangeven kunnen de punten die nog niet goed geregeld bleken, ook 
nog via mij lopen. Nu hoeft niet meteen alles via mij te lopen, maar het is natuurlijk wel zo dat ik er ook nog ben. 
Hoewel mijn voorkeur er naar uit gaat dat jullie de zaken eerst zelf oppakken en zelf proberen op te lossen, kunnen 
zaken die toch iets meer aandacht behoeven dan wel een iets meer strategisch karakter hebben, ook aan mij 
worden voorgelegd. Ik zal dan naar bewind van zaken handelen en reageren. 

Tot dusver heb ik niet veel signalen mogen ontvangen. Mochten deze er echter wel zijn, dan ontvang ik deze graag. 

Vr. groet, 

Van: 10.2.e 
Verzonden: vrijdag 22 januari 2016 10:41 

Tekst identiek aan document 57. Pagina 2 verwijderd 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

.j«-2,3. • 

donderdag 11 februari 2016 21:53 

g-7 

Doc. 66 

Onderwerp: 	 RE: 0393 ICMo uitvoerend internationaal Voorstel EBK in advieswijzer 

Hoi 1 2,LE , 

Dank voor het voorstel. Ik snap de toevoeging van de beroepen, maar dit advies wordt alleen maar getoond bij de 
3 beroepen voor wie het geldt. De andere beroepen krijgen deze vraag niet. Dus eigenlijk hoeven we dat niet te 
zeggen..hoe zien jullie dat? En met een kleine aanpassing wordt 'ie net iets korter: 

Vraag: Wilt u een Europese Beroepskaart (EBK) aanvragen om tijdelijk en incidenteel in Nederland 
werken? Bij antwoord ja: 

Voor de aanvraag van een EBK kunt u terecht op de website van Europa. 

Wilt u zich (uiteindelijk) in Nederland vestigen? Dan mag u hier alleen werken als u bent ingeschreven 
in het BIG-register. 

Graag jullie reactie. 

Over de taaltoets: we kunnen daar op attenderen in de advieswijzer, bijvoorbeeld bij het advies dat we geven aan 
buitenlandse zorgverleners die zich willen registreren. De precieze tekst wil ik graag aan jullie voorleggen zodra 
alles bekend is. Dan kom ik weer met een totaalvoorstel van alle tekst, net zoals bij het EBK. 

Groet, 
IP:g;:91 

Van: WQ: 
Verzonden: donderdag 11 februari 2016 16:44 
Aan 1k-97;  
CC: C2, 

Onderwerp: FW: 0393 ICMo 1 uitvoerend internationaal Voorstel EBK in advieswijzer 

Ho! 

Hierbij een tegenvoorstel voor de aanpassing van de advieswijzer. Zie gele toevoegingen van 

Verder nog een vraag over taalvaardigheid. Dat wordt per 1 juli een nieuwe eis bij registratie in het BIG-register. Is 
dat iets wat verwerkt moet worden in de advieswijzer? Zo ja, wil jij een voorstel doen waar? Als het nodig is om 
hierover nader te overleggen, kunnen we a.s. maandag wel telefonisch overleggen. Alvast bedankt! 

Vraag: Wilt u een Europese Beroepskaart (EBK) aanvragen om tijdelijk  en incidenteel  in Nederland werken? Bij 
antwoord ja: 

Dit kan alleen voor de beroepen van apotheker, fysiotherapeut of verpleegkundige. 
Voor het indienen van een aanvraag kunt u terecht op de website van Europa. 
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Wilt u zich (uiteindelijk) in Nederland vestigen? Dan mag u hier alleen werken als u bent ingeschreven in het BIG-
register. 

Met vriendelijke groet, 

Specialist BIG 
OR-lid 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kosterbeemden 45 1 6461 EA l Kerkrade 
Postbus 3052 16460 HB 1 Kerkrade 

T 070 -10 >. 

M 06  30k`,.;' 
On@minvws.n1  
www.bigregister.n1 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  

woensdag 17 februari 2016 13:36 

@devprojecten.atlassian.net' 
Correctie: (jira)[Zor-3791]: stand van zaken aanpassen BR's 

Tab 1.6: art3: VV/Erkenning 
Deze tab moet ik ook nog maken en daarin taalvaardigheid verwerken 

Van: 10.2.e 	1111 
Verzonden: woensdag 17 februari 2016 13:32 
Aan: 10.2.e amik 	 -  
CC  :102e @devprojecten.atlassian.net' 
Onderwerp: RE: (jira)[Zor-3791]: stand van zaken aanpassen BR's 

De BR's worden als volgt opgesplitst: 
Tab 0: Algemeen 
Tab 1: Artikel 3 
->Tab 1.1 (her) registratie 
--> Tab 1.1.1. berekenen werkervaring 
-> Tab 1.2 Aanvullen registratie (specialisme/voorschrijfbevoegdheid/vermelding/aanwijzing) 
-> Tab 1.3 Doorhalen registratie/specialisme 
-> Tab 1.4 Verklaringen BIG 
-> Tab 1.5 EBK 
Tab 2: Artikel 34/36a 

Tab 1 tot en met tab 1.1.1. is nu verwerkt. 
Ik kan nu gelijk met tab 1.5 (EBK) beginnen, die je dan apart aan het project EBK kan afmelden... deze tab kan ik 
vrijdag klaar hebben ter goedkeuring. 

Groet, 
102.-ë :1,grr:•á • 

Van: 10.2.e 
Verzonden: woensdag 17 februari 2016 13:15 
Aan: 10.2.e 	,Atigega—ikáQááktitawk.~. ——átájaMMME~ Cc  102e @devprojecten.atlassian.net' 
Onderwerp: RE: (jira)[Zor-3791]: stand van zaken aanpassen BR's 

Hoi 

Dankjewel voor je update. Het is inderdaad een hele flinke klus! Neem je tijd, ik weet dat je altijd en snel levert wat 
je beloofd. 
Wil je wel aangeven hoe lang je denkt nog ongeveer nodig te hebben? Dan kan ik dat bijwerken in het 
actiepuntenoverzicht Europese Beroepskaart. 

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 



2 

T +31 
M +31 

Orninvws.n1 
http://www.cibg.nl   

Doc. 67 

Specialist BIG 
OR-lid 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kosterbeemden 45 1 6461 EA 1 Kerkrade 
Postbus 3052 1 6460 HB 1 Kerkrade 

T 070 - 
M 06 - 
Mi@minvws.n1 
www.bigregister.n1 

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van mij 
ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend moment. 

Van: 10.2.e 
Verzonden: woensdag 17 februari 2016 12:43 
Aan: 10.2.e 

10 2 e CC: 	@devprojecten.atiassian.net' 
Onderwerp: (jira)[Zor-3791]: stand van zaken aanpassen BR's 

Dames, 

Het is alweer 2 weken geleden dat we bij elkaar kwamen, maar tussen de bedrijven door ben ik keihard bezig met 
het splitsen en aanvullen van het business rules- 
schema. 

Hiervoor heb ik story Zor-3791 (https://devproiecten.atlassian.net/browse/ZOR-3791)  aangemaakt in de backlog 
van Jira. De voortgang kunnen jullie hierin volgen. 

Het splitsen en aanvullen vergt meer dan ik had verwacht, ik ben al aardig op weg, maar heb nog even geduld... 

Met vriendelijke groet, 

Informatie analist 

Afdeling ICT 
Agentschap CIBG 
Wijnhaven 16 (Muzentoren, 10e etage) 1 2511 GA 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

N.B. nieuw bezoekadres per 25 januari 2016: 
~oren Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag 



dinsdag 23 februari 2016 10:09 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: RE: vraag over tuchtrecht 

Doc. 68 

Hoi 

Dank voor deze informatie. Lijkt me waardevol om toe te voegen aan de beschrijving op de website. Als jullie daar 
anders over denken hoor ik het graag. 

Groet, 
10.2.e 

Buiten reikwijdte verzoek. Pagina's 2 tot en met 3 verwijdefd 
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Buiten reikwijdte verzoek 

Van:10.2.e 
Verzonden: dinsdag 12 januari 2016 17:46 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: RE: vragen over voeren beroepstitel i.k.v RI erkenning beroepskwalificaties/ tijdelijke dienstverlening/ 
vestiging 

Zie opmerkingen in tekst 

Van:102e 
Verzonden: vrijdag 11 december 2015 14:36 
Aan: k 
CC: '1  
Onderwerp: vragen over voeren beroepstitel irl EBK 
Urgentie: Hoog 

Hi10.2.è 

We zitten hier even met het volgende. 

Normaal gesproken is het zo dat de beroepsbeoefenaar na registratie in het BIG-register de bijbehorende 
beroepstitel mag voeren. Zo mogen in Nederland afgestudeerde Verpleegkundigen die in het Buitenland 
willen werken zonder ooit in het BIG-register te hebben gestaan, zich niet als zodanig noemen. In NL 
afgegeven erkenningen/vakbekwaamheidsverklaringen zijn nu niet gekoppeld aan registratie in die zin dat 
zij na afgifte van een VV of een erkenning nog een aparte aanvraag voor een registratie dienen in te dienen. 
(Dit geldt evenwel weer niet voor de automatische erkenning, welke aanvraag wel gekoppeld is aan 
registratie in Nederland, maar dit terzijde). 

In IMI worden de gegevens die op de EBK komen te staan, aangepast door de bevoegde autoriteit die de 
EBK afgeeft. 

Edit Application: 
Door te klikken op de optie 'Edit application' kunnen de gegevens over de kwalificaties worden aangepast bij 'Evidence of 
formai qualifications'. Het is belangrijk dat de beroepstitel juist is genoteerd, omdat dit op de EBK wordt vermeld. 

4 
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In artikel 26, eerste lid van de Algemene wet is voor incidentele dienstverlening over het voeren van de beroepstitel 
het volgende bepaald. 
"De dienstverrichter voert de beroepstitel waartoe hij in de betrokken staat van vestiging is gerechtigd. Deze titel 
wordt vermeld in de officiële taal of één van de officiële talen van de betrokken staat van vestiging. 

In artikel 26, tweede lid van de Algemene wet is het volgende bepaald. 
" Indien de titel, bedoeld in het eerste lid, niet bestaat, voert de dienstverrichter de titel die behoort bij zijn 
opleiding in de officiële taal of één van de officiële talen van de betrokken staat van vestiging. " 
In artikel 26, derde lid van de Algemene wet is het volgende bepaald: 
De dienstverrichter voert de Nederlandse beroepstitel: 

a. in geval van een gereglementeerd beroep waarvoor een automatische erkenning geldt als 
bedoeld in titel III, hoofdstuk III, van de richtlijn; 
b. in de gevallen waarin de beroepskwalificaties overeenkomstig artikel 27 zijn geverifieerd. 

Wat betekent dit nu: 

Buiten reik7Aili tE7777nk 

5 
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Buiten reikwijdte veroek 

5. Verhouding met bewijs van taalvaardigheid. Tijdelijke / incidentele dienstverrichting versus vestiging 

In het concept-beleidsvoorstel over het bewijs van taalvaardigheid staat opgenomen dat dit zal worden gevraagd 
aan de beroepsbeoefenaar die zich in het BIG-register wil registreren....Het bewijs van taalvaardigheid zal als bewijs 
worden aangeleverd bij de aanvraag. 
Met betrekking tot degenen die zich niet hoeven te registeren om toch het beroep uit te mogen uitoefenen, zal het 
bewijs van taalvaardigheid niet worden gevraagd. De facto kunnen deze beroepsbeoefenaars het beroep hier te 
lande uitoefenen zonder dat zij over het bewijs van taalvaardigheid beschikken. Dit geldt theoretisch iig voor de EBK 
betreffende incidentele dienstverrichting omdat uit art. 26 vd Algemene Wet zou volgen dat deze 
beroepsbeoefenaren ook zonder BIG-registratie hun beroep uit kunnen oefenen. Heeft MEVA hier over nagedacht 
danwel is dit voldoende onderkend. Graag een reactie van MEVA. 

6 
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Wat wel/ niet als tijdelijk/incidenteel moet worden aangemerkt zal volgens jurisprudentie van het EHVJ 
per geval moeten worden beoordeeld aan de hand van vier criteria: duur, frequentie, regelmaat en continuïteit 
van de verrichting. 
In de uitspraak C251/01 heeft het EHVJ bepaald dat in die casus bij een continue verbinding met de economie in 
de ontvangende lidstaat, er sprake is van vestiging. In de zorg zal er niet zo gauw een verbinding met de economie 
zijn en zal er per geval aan de hand van de hier vermelde criteria bezien moeten worden of de verrichting als 
tijdelijk/ incidenteel aangemerkt kan worden. 
In een publicatie van 	 fA3 van 2009 staat vermeld dat voor zorgberoepen ' De Nederlandse overheid 
heeft besloten dat wanneer de dienstverrichter na een jaar nog steeds of opnieuw diensten wil verrichten', hij zich 
dan opnieuw moet melden. 
Deze stelling betreft het toenmalige uitvoeringsbeleid van RIBIZ en zou als leidraad in heroverweging genomen 
kunnen worden of het reëel is om per jaar te bezien of er nog sprake is van een tijdelijk/ incidenteel karakter van 
de dienst. 

En hebben we het aan het juiste eind als de titel niets zegt over het specialisme. Hoe wordt hier mee omgegaan? 
Antwoord MEVA Het voeren van de titel voor specialisatie komt voor rekening van de KNMG. De procedure zoals 
deze nu geldt zal niet veranderen.. 

Ik hoor graag van je. Laten we hier evt. dinsdag ook op terugkomen. 

G r. 

7 
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10.2.e 

Van: 	 10.2.e 
Verzonden: 	 maandag 29 februari 2016 14:24 
Aan: 	 10.2.e 
CC: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	 RE: bewijs van taalvaardigheid 

Beste 

Graag vorige email als niet verzonden beschouwen. Hieronder een verduidelijking. Zie ook de werkinstructie voor 
BIG-Buitenland. Bij de totstandkoming van de werkinstructie van BIG-Buitenland is VV betrokken geweest. 
Jouw vraag staat in schuin lettertype. Mijn antwoord per vraag / stelling staat daar in gele highlight onder. 

De taaltoets voor BIG-registratie geldt voor alle aanvragen. 

Mensen die een verklaring van vakbekwaamheid aanvrager hebben een niet-EER diploma. Zij moeten de taaltoets 
doen. 
Niet persé, als zij kunnen bewijzen (met geldige bewijzen) dat zij de Nederlandse taal machtig zijn hoeven ze de 
taaltoets niet doen. 

Mijn vragen hebben betrekking op de Europeanen. Zij doen dus geen taaltoets. 
Nee, zij moeten ook kunnen bewijzen dat ze de Nederlandse taal vaardig zijn — eventueel door middel van een 
toets. 

Maar als zij een aanpassingsstage doen werken ze een tijd onder supervisie in een instelling of Nederlandse praktijk. 
Als dat allemaal goed gaat wordt hun diploma erkend. Mijn vraag is of deze mensen daarna als ze zich willen 
inschrijven nog een taaltoets moeten doen. 
Als een onafhankelijke aangewezen (taalvaardigheids-) instelling een verklaring afgeeft dat de zorgverlener de taal 
voldoende machtig is dan is verder toetsten niet nodig . 

Hetzelfde geldt voor de proeve van bekwaamheid. Deze mensen kunnen hiervoor kiezen als ze geen 
aanpassingsstage willen doen. Deze proeve wordt in het Nederlands afgenomen. Mijn vraag is of zij als ze daarvoor 
slagen en zich melden voor de BIG registratie de taaltoets nog moeten doen. 
Als een onafhankelijk aangewezen (taalvaardigheids-) instelling een verklaring afgeeft dat de zorgverlener de taal 
voldoende machtig is dan is de taaltoets niet meer nodig. 

Ik kan me voorstellen dat hier bij de voorbereiding niet apart naar gekeken is. 
Daar is wel apart naar gekeken. Iedere zorgverlener die geregistreerd wil worden op basis van een niet 
Nederlandstalige opleiding moet bewijzen dat hij/zij de taal machtig is. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor studenten 
die (ook in Nederland) een Engelstalige opleiding hebben genoten. 

Het antwoord op jouw oorspronkelijke vraag, of aanvragers die een aanpassingsstage hebben gevolgd of een proeve 
van bekwaamheid hebben afgelegd de taaltoets moeten doen? 
JA als ze zich willen registreren moeten ze aantonen dat ze de Nederlandse taal machtig zijn. Of ze hiervoor een toets 
moeten doen is afhankelijk van de situatie van de aanvrager: als een onafhankelijke aangewezen (taalvaardigheids-) 
instelling een verklaring afgeeft dat de zorgverlener de taal voldoende machtig is dan is verder toetsten niet nodig. 
Anders wel. 

Ik heb informatie uit de werkinstructie hieronder bijgevoegd. Deze informatie is meer gespecificeerd. 
Als er nog vragen zijn dan hoor ik die graag. 

Met vriendelijke groet, g km 
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Informatie uit de werkinstructie: 

Bewijs van taalvaardigheid 
Deze eis geldt voor alle gereglementeerde beroepen ex art. 3 Wet BIG. Indien de zorgverlener aan een 
Nederlandstalige beroepsopleiding is afgestudeerd of de zorgverlener weliswaar in een andere taal zijn 
beroepsopleiding volgde, maar voordien Nederlandstalig primair en secundair onderwijs volgde, mag worden 
verondersteld dat de zorgverlener de Nederlandse taal voldoende beheerst . 

Het niveau taalvaardigheid waaraan de zorgverlener moet voldoen is afhankelijk van het opleidingsniveau: 
• Academische beroepen: arts, tandarts, apotheker, gz-psycholoog en psychotherapeut. Deze 
beroepsgroepen dienen de taalvaardigheid aan te tonen met het diploma Nederlands van de Algemene Kennis- en 
Vaardighedentoets (B2+ niveau van het Europees Referentiekader). 
• HBO-beroepen: fysiotherapeut en verloskundige. Deze beroepsgroepen dienen minimaal een diploma op B2 
niveau te bezitten. Daarmee volstaat het Certificaat Nederlands van CITO op B2 niveau zoals erkend voor de AKV 
toets, een diploma Nederlands als Tweede taal (NT2) op B2 niveau, of de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor 
Anderstaligen (ITNA) op B2 niveau. 
• MBO-beroep: verpleegkunde. Hierbij geldt de minimale eis van een diploma op B1 niveau van het Europees 
Referentiekader, zoals het Certificaat Nederlands van CITO op B1 + niveau zoals erkend voor de AKV toets, de 
diploma's NT2 op B1 niveau, of de ITNA op B1 niveau. 

Zowel een certificaat als de combinatie van een diploma basis- en middelbaar onderwijs worden als bewijs van 
taalvaardigheid geaccepteerd. 

Certificaat 
Certificaat van een toetsafnemende instantie waaruit blijkt dat de zorgverlener de Nederlandse taal op het vereiste 
niveau beheerst. Dit certificaat mag niet ouder zijn dan twee jaar. Meer informatie met betrekken tot de 
opleidingsinstituten en kosten van het certificaat, is weergegeven in Bijlage 5 Bewijs van taalvaardigheid. 

Diploma basis- en middelbaar onderwijs 
Een diploma van een doorlopen basisonderwijs en een diploma middelbaar onderwijs op HAVO- of VWO-niveau in 
de Nederlandse taal kan geaccepteerd worden als voldoende bewijsstuk, omdat verondersteld mag worden dat de 
taalbeheersing van de houder van beide diploma's lijkt op dat van een moedertaalspreker. 

Voor verpleegkundigen geldt hetzelfde voor de combinatie van Nederlandstalig 
basisonderwijs en een in de Nederlandse taal behaald VMBO-diploma. Met deze diploma's toont de zorgverlener 
aan dat hij/zij het Nederlands op minimaal 131-niveau beheerst. 

Indien de aanvrager geen diploma van de lagere school kan overleggen, dan volstaat als aanvulling op een diploma 
van middelbare school ook een verklaring van de aanvrager dat men in Nederland of Vlaanderen, maar dit kan 
eventueel ook in Suriname of de Nederlandse Antillen of een Nederlandse school in het buitenland geweest zijn, 
basis onderwijs volgde (met naam van de school en de periode dat men hier onderwijs volgde), 

Indien in eerste instantie wordt volstaan met een verklaring van de aanvrager, kan bij twijfel aan de afgelegde 
verklaring over het gevolgde lagere onderwijs in Nederland, aan de aanvrager gevraagd worden alsnog nadere 
bewijzen te overleggen die zijn verklaring onderbouwen. Dit kunnen oude schoolrapporten, een schoolrapport van 
het laatste jaar van het lager onderwijs of een bewijs van GBA-inschrijving voor meer dan de helft van de lagere 
school tijd zijn. 

Het behaalde cijfer voor het vak Nederlands is verder irrelevant. 

Va n glg.2`e: 
Verzonden: maandag 29 februari 2016 10:09 
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Aan: 
Onderwerp: RE: bewijs van taalvaardigheid 

Beste Na 
De taaltoets voor BIG-registratie geldt alleen voor aanvragen die onder Richtlijn 2005/36/EG vallen. 
Mensen die een verklaring van vakbekwaamheid aanvrager hebben een niet-EER diploma. Zij moeten de taaltoets 
doen. 
Mijn vragen hebben betrekking op de Europeanen. Zij doen dus geen taaltoets. 
Maar als zij een aanpassingsstage doen werken ze een tijd onder supervisie in een instelling of Nederlandse praktijk. 
Als dat allemaal goed gaat wordt hun diploma erkend. Mijn vraag is of deze mensen daarna als ze zich willen 
inschrijven nog een taaltoets moeten doen. 
Hetzelfde geldt voor de proeve van bekwaamheid. Deze mensen kunnen hiervoor kiezen als ze geen 
aanpassingsstage willen doen. Deze proeve wordt in het Nederlands afgenomen. Mijn vraag is of zij als ze daarvoor 
slagen en zich melden voor de BIG registratie de taaltoets nog moeten doen. 
Ik kan me voorstellen dat hier bij de voorbereiding niet apart naar gekeken is. 
Ik hoor het graag. 

Van: IgN2d.9 
Verzonden: donderdag 25 februari 2016 10:00 
Aan:10: 

Onderwerp: RE: bewijs van taalvaardigheid 

Beste laai, 

Iedereen die geen geldig bewijs van taalvaardigheid kan overleggen bij de aanvraag voor registratie in het BIG- 
register moet een taaltoets doen. 
Personen die de AKV toets hebben afgelegd hoeven de taaltoets niet meer te doen. 

Het besluit i.v.m. verklaring vakbekwaamheid moet daarom altijd de volgende informatie bevatten: 
1. besluit verklaring vakbekwaamheid zonder AKV toets ; 
2. besluit verklaring vakbekwaamheid met AKV toets. 

De registratoren kunnen dan onmiddellijk zien of er nog een apart bewijs van taalvaardigheid nodig is om te kunnen 
registreren (of niet). 

Met vriendelijke groet, ,1,  

Van : rowg;,_ 
Verzonden: maandag 15 februari 2016 12:28 
Aan 1021' 
Onderwerp: 

Beste Pal 
Het plan is om per 1 juli aanstaande de taaltoets voor Europeanen in te voeren. 
Ik heb daarover een vraag. 
Hebben jullie al besloten of aanvragers die een aanpassingsstage hebben gevolgd of een proeve van bekwaamheid 
hebben afgelegd de taaltoets ook moeten doen? 
Ik hoor graag van je. 

Hartelijke groet, 

„MMO:J 
Secretaris Team erkenning buitenlandse diploma's R&K 2 

Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haa 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  

vrijdag 11 maart 2016 00:51 

RE: Uitvoeringstoets Wijziging Registratiebesluit BIG taaleis/ waarmerken kopie 

Hoi 

Dank nogmaals voor jullie input. Ik heb het meeste meegenomen. Een tweetal punten heb ik opgenomen in de 
uitvoeringstoets, maar er wel vraagtekens bij gezet. 
Hieronder verder nog een reactie op jullie vragen. 

- Geldt voor het specialisme ook de taaltoets? Nee, geldt alleen als eis voor registratie in het BIG-register. 
- Ook onduidelijkheden over oud diploma+herregistratie +PRC. Kan PRC als bewijs van taalvaardigheid 

dienen? Nee, de lijst is een limitatieve lijst. Je voldoet of aan 1 (nederlandstalige opleiding), of aan 2 
(basis- en middelbaar onderwijs Nederlandstalig), of aan 3. Meer smaken zijn er niet. 

- Geldt werkervaring (niet persé in een BIG-beroep) in Nederland ook als bewijs? Nee. Zie onder een stukje 
informatie uit een document dat ik van O2 e .Ifq heb gekregen. 

Wat niet?  
- werkervaring is onvoldoende bewijsstuk van de beheersing van het Nederlands: er zijn legio bedrijven 

waarin Engels ofwel de voertaal is, ofwel waar men zich aanpast aan 
Engelssprekenden. 

- Een verklaring van voldoende taalvaardigheid van de werkgever kan, gezien zijn mogelijke belangen, niet 
als afdoende gezien worden. 

- Het afronden van een studie in Nederland wordt niet als voldoende bewijsstuk geaccepteerd. Dit geldt 
voor zowel een gevolgde niet-Nederlandstalige opleiding in Nederland als een afgeronde andere studie in 
Nederland of Vlaanderen dan waar de aanvraag voor gedaan wordt. Het gaat er immers om dat de 
beroepsbeoefenaar kan aantonen dat hij binnen de context van zijn beroepsuitoefening op een voldoende 
niveau met de patiënt kan communiceren. 

Als jullie nog vragen hebben, hoor ik het graag. Welterusten :P 

Met vriendelijke groet, 

Specialist BIG 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3173 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070 - 
M 06 -1O 2: 	trj 

m nvws. nl   
www. bio reo ister. nl   

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen 
een mail van mij ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op 
een later voor u passend moment. 

Van: 
Verzonden: donderdag 3 maart 2016 12:39 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Uitvoeringstoets Wijziging Registratiebesluit BIG taaleis/ waarmerken kopie 

Hoi 19 
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Onderstaande punten hebben we vanmorgen tijdens de weekstart besproken. 
Zie onze opmerkingen/vragen in het rood. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Medewerker 

Registers en Knooppunten 3 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3175 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070- 
M 061. 
info@bioreclister.n1  
11)2W;7".9  @minvws.n1 
www.cibg.n1  

Woensdag vaste partime dag 

Van  1 t  
Verzonden: dinsdag 1 maart 2016 17:28 
Aan z y  
Onderwerp: FW: Uitvoeringstoets Wijziging Registratiebesluit BIG taaleis/ waarmerken kopie 
Urgentie: Hoog 

Beste allen, 

Zie de bijlagen. 

Graag jullie input voor de volgende aspecten: 
Hoeveel aanvragen verwachten jullie waarbij een bewijs van taalvaardigheid moet worden aangeleverd? 
Zelf dacht ik aan een schatting op basis van het aantal aanvragen per jaar met een buitenlands diploma. 
Eens met deze schatting? Zo ja, hebben jullie de cijfers hiervoor paraat of moet ik dat vragen aan FB?  Ik 
heb FB gevraagd een query te maken van alle Belgisch geregistreerde zorg verleners. Bij deze groep is 
geen taaltoets vereist. 
Weten jullie wat de kosten zijn van de verschillende taaltoetsen? Zo niet, zou een van jullie dat voor mij 
willen uitzoeken? Graag hoor ik wie dat dan zou willen doen.  In bijlage 1 van volgende link staan de kosten 
http://www.tweedekamer.nl/downloads/docunnent?id=1af302b8-b38a-4b36-a677- 
875a377f4ec5&title.Beleidsreactie%20op%2Ohet%20advies%2Ovan%20Panteia%3A%20Nederlands%20ges  
proken%3B%20toetsing%20op%20taalbeheersing%20bii%20BIG- 
registratie%2Ovan%20buitenlands%0Agediplomeerden%2Ovan%20binnen%20de%20EER.pdf 

- Wat is jullie mening over de wijziging inzake het waarmerken van diploma's? Levert dit meer/minder werk 
op voor jullie? En is het voor de burger makkelijker/moeilijker/duurder/goedkoper geworden? Gaat de 
wijziging ten koste van kwaliteit/betrouwbaarheid?' 

- Welke uitvoeringsproblemen ervaren jullie bij de wijziging inzake het waarmerken?Deze  wijziging leidt tot 
langere doorlooptijden doordat wij meer uitzoekwerk hebben. 

- Welke uitvoeringsproblemen verwachten jullie bij de invoering van te taaleis?Qua  bewijs zijn er veel 
verschillende mogelijkheden dus we verwachten meer opschortingen. Tevens zal er nagedacht moeten 
worden over een overgangsregeling voor mensen die op 1-7-2016 een aanvraag indienen en die 
waarschijnlijk nog geen bewijs van taalvaardigheid kunnen overleggen. Verder vragen wij ons af wat 
gebeurt met 1-loket aanvragen. Dit betreft gecombineerde aanvragen van basisberoep en specialisme. 
Geldt voor het specialisme ook de taaltoets? Anders zou de aanvraag voor het specialisme eerder 
compleet kunnen zijn als de aanvraag voor het basisberoep. Ook onduidelijkheden over oud 
diploma+herregistratie +PRC. Kan PRC als bewijs van taalvaardigheid dienen? Geldt werkervaring (niet 
persé in een BIG-beroep) in Nederland ook als bewijs? 
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Als er nog andere zaken zijn, over deze onderwerpen C), waarover jullie je ei kwijt willen dan hoor ik dat ook 
graag. 
Ik wil jullie vragen om deze zaken binnen het team te bespreken en mij zo spoedig mogelijk van een reactie te 
voorzien. Indien mogelijk wil ik daar ook graag bij aansluiten. Ik heb jullie niet eerder gemaild omdat ik nog eerst 
wilde uitzoeken hoe een uitvoeringstoets wordt gedaan binnen het CIBG. Die zoektocht leverde helaas niets op. 

De deadline voor de uitvoeringstoets is op 11 maart 2016. 
Alvast bedankt voor de medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

":?.•-7 

Specialist BIG 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3173 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070 - 
M 06 - 
W21@nninvws.n1  

WWW.biciregister.n1 

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen 
een mail van mij ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op 
een later voor u passend moment. 

Van: 
Verzonden: dinsdag 23 februari 2016 10:49 
Aan: 
Onderwerp: FW: Uitvoeringstoets Wijziging Registratiebesluit BIG taaleis/ waarmerken kopie 

Met vriendelijke groeten, 

Registers en Knooppunten 
Afdelingshoofd 

	Original Message 	 
F rcun 
Sent: Tuesday, February 23, 2016 10:06 AM W. Europe Standard Time 
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To: 
Cc: 
Subject: Uitvoeringstoets Wijziging Registratiebesluit BIG taaleis/ waarmerken kopie 

Beste 10.2.e 	en 10.2.e 

Bijgaand zend ik jullie de conceptwijziging van het Registratiebesluit BIG in verband met de invoering van de taaleis 
voor BIG registratie en aanpassing van de regeling voor waarmerken van kopieën van getuigschriften. 
Voor deze onderwerpen afzonderlijk zie ik graag tegemoet: 

• Een uitwerking van de administratieve lasten voor CIBG en burger ( financiële en personele gevolgen voor 
het CIBG/ financiële en administratieve lasten voor de burger) 

• Overige opmerkingen m.b.t. de uitvoering van de taaleis en van de regeling voor het waarmerken van 
kopieën. 

Ter kennisname is bijgevoegd 
• Een voorlopig tijdpad voor het wetgevingsproces ( planning na 1 juli 2016) 
• Een concept fraudetoets 
• brief CIBG van 21 mei 2015 met een eerste uitvoeringstoets voor de taaleis. 

Ik zie de reactie van het CIBG graag uiterlijk vrijdag 11 maart tegemoet. Mocht dat niet lukken graag contact. 

PS192), 	Graag ook jouw opmerkingen bij bijgaand besluit en bij de fraudetoets 
PS 10: 	i: nog even contact over verzending van het besluit voor de wetgevingstoets. 

Met dank en hartelijke groet 
71' 0' 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
Afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 

vrijdag afwezig 
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Voorlopig tijdpad wetgevingstraject Wijziging Registratiebesluit BIG 
(taaleis en waarmerken getuigschriften ) 

WAT 

Afronding conceptwijziging en 
toelichting 

• Taaleis 
• Waarmerken 

WIE 

WJZ wetstekst 
MEVA toelichting  

AFRONDING 

22 feb 

Verzending voor 
uitvoeringstoets 
CIBG antwoord 14 maart 

23 feb 

Verwerken opmerking CIBG 
Fraudetoets 

WJZ/MEVA  Week van 14 maart 

Verzending voor 
Wetgevingstoets 

WJZ Week van 14 maart 

Week van 14 maart WJZ Verwerken opmerking V&J 
Week van 2 1 maart MEVA Aanleveren Besluit aan minster 

voor akkoord aanbieding MR 
( via CWIZO) 

15 april ( 6 dagen voor 
CWIZO) 

MEVA + Aanbiedingsformulier CWIZO 
CWIZO 25 april 

10 mei Aanleveren stukken 
RWIZO 10 mei 

MEVA 

13 mei Ministerraad 
13 mei 

MEVA 

16 mei Verzending voor Advies Raad 
van State 

WJZ/MEVA 

Opstellen nader rapport n.a.v. 
advies Raad van State  

WJZ/MEVA  Week van 4 juli 

Ondertekening Koning 
Publicatie in Staatsblad 

	
WJZ 
CIBG Publieksvoorlichting via website 

CIBG 
Na ontvangst advies Raad van 
State circa 1 juli 
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Fraudetoets Wijziging Registratiebesluit BIG 	 22 februari 2016 

1. Zijn de gehanteerde definities eenduidig interpreteerbaar, helder en duidelijk afgebakend? 
Zo nee, welke? 

Ja. De definities hebben geen betrekking op financiële of materiële aanspraken of bekostiging. 

2. Welke fraudemogelijkheden biedt de voorliggende ontwerpregelgeving? 

Het ontwerpbesluit leidt niet tot nieuwe fraudemogelijkheden. 

3. Hoe groot schat u de kans in dat de fraudemogelijkheden uit vraag 2. zich in de praktijk gaan 
voordoen en wat is hiervan de impact? 

Niet van toepassing. 

4. Hebben de partijen betrokken bij de uitvoering van de ontwerpregelgeving controle-
en handhavingmogelijkheden? Zijn er lacunes? Zo ja, Welke? 

Niet van toepassing. 

5. Is het toezicht in de wet geborgd? Ziet u hier nog lacunes? 

Niet van toepassing. 

6. Zijn er sancties of maatregelen mogelijk in geval van geconstateerde fraude? Zijn er lacunes? 
Zo ja, welke? 

Niet van toepassing. 

7. Biedt de ontwerpregelgeving toegang tot noodzakelijke gegevens voor 
toezichthouders,opsporingsdiensten en private partijen die de ontwerpregelgeving uitvoeren? 

Nee. 

8. Heeft u zelf nog aanvullende opmerkingen? 

Nee. 



CIBG 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
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> Retouradres Postbus 16114 2500 BC Den Haag 

Directie MEVA, 	 CIBG 
t.a.v. mevrouw drs. C.E. Mur 	 Bezoekadres: 

Wijnhaven 16 
2511 GA Den Haag 
T 070 340 54 87 
F 070 340 65 35 
Postbus 16114 
2500 BC Den Haag 
www.cibg.n1 

Contactpersoon 
~MEM 
T 070 ta*, 

.}~minvws.n1 

Datum 
	

21 mei 2015 
Betreft 
	

Reactie CIBG uitvoerbaarheid concept-wetsvoorstel 	 Kenmerk 
Algemene Wet erkenning EG-beroepskwalificaties 

Uw brief 

Het CIBG is een agentschap 
van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. 

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

Geachte mevrouw Mur, 

Op 1 april jongstleden heb ik uw brief ontvangen waarbij u mij de gelegenheid 
biedt om te reageren op de uitvoerbaarheid van een voorgenomen wijziging van 
de Algemene Wet erkenning EG-beroepskwalificaties. U vraagt mij ook te reageren 
op de handhaafbaarheidtoets, dit is echter niet aan CIBG als agentschap maar aan 
de Inspectie. Wij hebben het voorstel dan ook niet op handhaafbaarheid getoetst. 
Om dezelfde reden hebben we de gevolgen voor de belasting van de rechtelijke 
macht alsmede de raad voor rechtspraak niet inzichtelijk gemaakt, nu dit niet van 
toepassing is op het CIBG. 

Algemene opmerkingen 
Het wetsvoorstel beschrijft de maatregelen die volgen uit de herziene Richtlijn 
Beroepskwalificaties. Uw medewerkers hebben het CIBG vanaf het begin betrok-
ken bij de implementatie van de herziene Richtlijn Beroepskwalificaties (Richtlijn 
2005/36/EG). Daardoor hebben wij onze ervaringen op het gebied van de uitvoe-
ring met uw directie kunnen delen. 

Met betrekking tot de invulling van de maatregelen is nog veel onduidelijk. Hier-
door is onduidelijk hoe de maatregelen als genoemd in de Richtlijn, in de uitvoe-
ringsprocessen van het CIBG geïmplementeerd kunnen worden. Voor een deel is 
dit de verantwoordelijkheid van MEVA en voor een deel van de Europese Com-
missie. Zo zijn de Uitvoeringshandelingen pas (zeer) recent vastgesteld en zal pas 
in een laat stadium duidelijk worden hoe IMI, het digitale platform voor informa-
tie-uitwisseling tussen de lidstaten, eruit komt te zien. 
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Voor de uitvoeringstoets zijn de volgende vragen gesteld: 

1. Welke doelgroep(en) worden met de effecten van de ontwerpregeling gecon-
fronteerd en wat is hun omvang? Betreft één van de doelgroepen een lagere in-
komensgroep? 

2. Uitvoerbaarheid: 
a. welke organisaties zullen de ontwerpregeling uitvoeren? 
b. Is hen helder wat de opgedragen taak is? 
c. Is de uitvoeringsorganisatie voldoende toegerust voor een doeltreffende uit-
voering? 
d. Wat zijn de ingeschatte kosten nodig voor uitvoering? 
e. Wat zijn de verwachte effecten van de regeling? 

De antwoorden hebben betrekking op: 
• de Taaltoets 

In algemene zin geldt dat ik de thans voorgestelde wet uitvoerbaar acht. Er zijn 
een aantal processen die aansluiten bij de huidige praktijk en er zijn nieuwe 
processen waarmee we nog geen ervaring hebben. In bijgaand stuk heb ik punten 
aangegeven die de uitvoering eenduidiger en beter beheersbaar kunnen maken. 

De gewenste invoeringsdatum van 18 januari 2016 acht ik enkel haalbaar indien 
voldaan wordt aan de randvoorwaarden van de geschetste punten die voor de 
uitvoering van belang zijn. Indien deze duidelijkheid er niet of later komt, zal dit 
van invloed op de gestelde invoeringsdatum. 

Daar waar wordt ingegaan op de kosten van de implementatie van de diverse 
maatregelen wordt uitgegaan van aannames. Dit wordt mede ingegeven door de 
vele onduidelijkheden die er tav de diverse maatregelen nog leven. Derhalve 
kunnen wij u op dit moment nog geen inschatting geven van de te verwachten 
kosten. De implementatie zal een impact hebben die boven de 500.000 euro zal 
uitstijgen(exclusief de projectkosten). Uit de huidige tarieven (€ 85,00) kan dit 
niet gefinancierd worden. Wij zullen u derhalve in Q3 2015 een nader voorstel 
doen om het huidig tarief aan te passen. 

De kosten voor de aanpassing van de Zorro-applicatie zullen eerst kunnen worden 
gegeven op het moment dat duidelijk is hoe de on-line-tool, die door de EC bij IMI 
zal worden ontworpen, eruit komt te zien. 
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In de bijlage is nader uitgewerkt wat de huidige inschatting van de impact van de 
vier te implementeren delen van de richtlijn. 

In de hoop u hjfrmede voldoende te hebben geïnformeerd. 

TO.2.e 
CFAI'CIOL.  
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Bijlage bij memo Uitvoeringstoets concept-wetsvoorstel Algemene Wet 
erkenning EG-beroepskwalificaties 

In deze bijlage is per te nemen maatregel nader uitgewerkt welke consequenties 
wel al en welke nog niet te voorzien zijn. 

Opmerking per maatregel 
In onderstaand overzicht geeft het CIBG een overzicht van de uitvoerbaarheid van 
de Richtlijn, als doorvertaald van de maatregelen in de Algemene Wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 

1. Bewijs van taalvaardigheid  (uitbreiding van het bestaande proces) 

De bevoegde autoriteiten moeten na de erkenning van de beroepskwalificaties 
taalproeven kunnen uitvoeren teneinde vast te stellen of de aanvrager ook over de 
noodzakelijke taalvaardigheden bezit (overweging 26 van de Richtlijn 
2013/55/EU). Nederland heeft de mogelijkheid om een taaltoets in te voeren voor 
alle beroepen waarbij de veiligheid van de patiënt in het geding is voordat de 
beroepsbeoefenaar het beroep begint uit te oefenen in de ontvangende 
lidstaat.(artikel 53, tweede lid van de Richtlijn 2005/36/EG en overweging 26 van 
de Richtlijn 2013/55/EU). De taalproeven moeten echter redelijk zijn en ook 
noodzakelijk voor de beroepen in kwestie en mogen niet ten doel hebben 
beroepsbeoefenaren uit andere lidstaten uit te sluiten van de arbeidsmarkt in de 
ontvangende lidstaat. 

Op grond van richtlijnen 2005/36/EG en 2013/55/EU mag de lidstaat in het kader 
van registratie van de migrerende beroepsbeoefenaar controleren op talenkennis. 
Dit is in artikel 31 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties 
opgenomen. 

Het bovenstaande wordt momenteel door MEVA nader uitgewerkt. Door een 
extern bureau zal worden uitgezocht voor welke beroepen het bewijs van 
taalvaardigheid zal gelden, het niveau en inrichting van de taaltoets als ook de 
termijnen die van toepassing zijn op de geldigheidsduur van de taaltoets 
hangende het proces tussen erkenning en registratie. 

Het bovenstaande vormt een aanvulling op het bestaande proces van registratie 
van de beroepsbeoefenaar in het BIG-register. Zolang dit niet bekend is, kan dit 
niet goed door het CIBG worden ingeregeld. 

In overleg met uw directie wordt door het CIBG uitgegaan van het volgende 
scenario: De aanvrager overlegt, op het moment dat hij zich in het BIG-register 
wil inschrijven, een bewijs dat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit kan 
door een bewijs te overleggen dat hij de taaltoets met goed gevolg heeft afgelegd. 
Dit is een aanvullende eis waar de aanvrager aan moet voldoen alvorens hij zich in 
het BIG-register kan inschrijven. 

Het CIBG zal dit inregelen voor alle artikel 3 ex. Wet Big beroepsgroepen. Door dit 
als een niet verplicht te overleggen document te koppelen aan de artikel 3 ex. Wet 
BIG-beroepsgroepen in de Zorro-applicatie in te bouwen kan in de toekomst 
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eenvoudig worden meebewogen met beleidsmatige keuzes in deze. 

De aanvrager legt, indien van toepassing, de taaltoets zelfstandig, los van de 
aanvraag af bij een door VWS aangewezen opleidingsinstantie. In dit scenario 
wordt er vanuit gegaan dat MEVA de toegang tot de taaltoetsen regelt en de 
hierbij behorende, afspraken met de opleidingsinstellingen maakt. 

Als de taaltoets ten behoeve van het bewijs van taalvaardigheid extern belegd 
wordt moet worden gewaakt voor een langere behandeltermijn en een langere 
doorlooptijd. 

Punten van aandacht hierbij zijn: 
• Het is van belang om zo snel mogelijk helderheid en duidelijkheid te 

krijgen over de beleidsmatige invulling van de maatregel. Dit om de 
processen van het CIBG goed te kunnen laten aansluiten maar ook om te 
weten te komen hoe groot de impact van deze maatregel op de processen 
van het CIBG zal hebben (oa om te weten om hoeveel zorgverleners het 
jaarlijks zal gaan). 

• Tevens is het van belang te weten wat de geldigheidsduur is van een 
bewijs van taalvaardigheid, welke bewijzen de aanvrager dient te 
overleggen de toetsingscriteria alsmede de eventuele vrijstellingen die er 
tav het bewijs van taalvaardigheid gaan gelden. Het antwoord hierop heeft 
impact op de processen van het CIBG. Zolang dit niet bekend is, kan dit 
niet verder worden ingeregeld. 

• De beleidsmatige invulling van de taaltoets dient uiterlijk eind mei 2015  
bekend te zijn om deze goed en tijdig in de werkprocessen van het CIBG 
te kunnen implementeren. 

Aantallen: 
Het aantal beroepsbeoefenaren ex. 3 Wet BIG, dat in aanmerking zou komen voor 
een bewijs van taalvaardigheid, gebaseerd over de aantallen uit 2014, komt uit op 
761. Hier zijn de beroepsbeoefenaren die in Nederland hun diploma hebben 
behaald niet bij opgeteld. 

In bijlage 1 vindt u een overzicht van het aantal beroepsbeoefenaren dat in 2014 
een aanvraag heeft ingediend om in het BIG-register ingeschreven te worden, 
uitgesplitst naar beroep. Dit overzicht vormt de basis van de in dit stuk genoemde 
aantallen. 

Organisatie bij het CIBG: 
Het betreft een uitbreiding van een reeds bestaand proces. De afdeling Registers 
en Knooppunten in Kerkrade zal meer werkzaamheden krijgen. Verder dienen ons 
inziens ook Communicatie, Juridisch Zaken, en het Klanten Contact Centrum 
(KCC) bij het instellen van een bewijs van taalvaardigheid te worden betrokken. 
Betrokken intern: Communicatie, Juridisch zaken, KCC, ICT, Registers, CBGV en 
VV. 

Kosten: 
Op het moment van schrijven is nog niet bekend voor welke beroepsgroepen het 
bewijs van taalvaardigheid zal gelden. Hierdoor kunnen alleen de kosten van de 
Business worden ingeschat. Het controleren en opnemen in het dossier van het 
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bewijs van taalvaardigheid, alsmede de registratie hiervan in de applicatie, zal 
gemiddeld een half uur per dossier met zich meebrengen. Voor 2014 , waarbij 761 
beroepsbeoefenaren hiervoor in aanmerking zouden zijn gekomen, levert dit een 
extra werkbelasting op van 380 uur, oftewel, 0,2 fte. 

Hiernaast worden nog extra kosten verwacht voor de diverse stafafdelingen, als 
Communicatie, KCC en Juridische Zaken. De omvang van deze kosten kan eerst 
ingeschat worden op het moment dat duidelijk is voor welke beroepsgroepen het 
bewijs van taalvaardigheid zal gelden. In de werklastmeting, welke in het kader 
van de implementatie van de diverse maatregelen door het CIBG zal worden 
uitgevoerd, zal hier nader op in worden gegaan. 

Buiten reikwijdte verzoek. Pagina's 7 tot en met 15 verwijderd 
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Buiten reikwijdte verzoek 

Conclusie 
In voorgaande heb ik aangegeven wat de uitvoeringsconsequenties zijn van de 
aanpassingen van de Algemene Wet erkenning EG-beroepskwalificaties als gevolg 
van de maatregelen van de herziene Richtlijn Beroepskwalificaties. 

In algemene zin geldt dat ik de thans voorgestelde wet uitvoerbaar acht, Echter 
de aangegeven punten kunnen de uitvoering eenduidiger en beter beheersbaar 
maken. 
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Apothekers 
Apothekers 
Apothekers 
Artsen 
Artsen 
Artsen 
Artsen 
Artsen 
Fysiotherapeuten 
Fysiotherapeuten 
Fysiotherapeuten 
Fysiotherapeuten 
Fysiotherapeuten 
Gz-psychologen 
Gz-psychologen 
Huidtherapeuten 
Logopedisten 
Psychotherapeuten 
Psychotherapeuten 
Psychotherapeuten 
Tandartsen 
Tandartsen 
Tandartsen 
Tandartsen 
Tandartsen 
Tandprothetica 
Verloskundigen 
Verloskundigen 
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