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Het gewijzigd voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt.

De artikelen 5 tot en met 10 worden vervangen door:

Artikel 5

1. Degene die in een der registers wenst te worden ingeschreven,
dient daartoe een schriftelijke aanvrage in bij Onze Minister.

2. Onze Minister beslist binnen acht weken na ontvangst van de
aanvrage.

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het
bedrag dat voor de behandeling van de aanvrage moet worden betaald
alsmede over de wijze van indiening van een aanvrage en de daarbij te
verstrekken gegevens of bescheiden, nodig voor de beoordeling van de
aanvrage.

4. Indien de aanvrager het voor de behandeling van de aanvrage
verschuldigde bedrag niet heeft voldaan of de verstrekte gegevens en
bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvrage, kan
Onze Minister besluiten de aanvrage niet te behandelen, mits de
aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door Onze Minister
gestelde termijn de aanvrage aan te vullen.

5. Een besluit om de aanvrage niet te behandelen wordt aan de
aanvrager bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanvrage is
aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is
verstreken.

6. De in het tweede lid bedoelde termijn wordt opgeschort met ingang
van de dag waarop Onze Minister krachtens het vierde lid de aanvrager
uitnodigt de aanvrage aan te vullen tot de dag waarop de aanvrage is
aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
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Artikel 6

De inschrijving wordt geweigerd:
a. indien de aanvrager niet voldoet aan de in hoofdstuk III bedoelde

opleidingseisen;
b. indien de aanvrager ingevolge in kracht van gewijsde gegane

rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld wegens geestelijke
stoornis;

c. indien de aanvrager ingevolge rechterlijke uitspraak ontzet is van
het recht het betrokken beroep uit te oefenen;

d. indien zulks voortvloeit uit een op grond van deze wet jegens de
aanvrager genomen maatregel.

Artikel 7

De inschrijving wordt doorgehaald:
a. in geval van overlijden van de ingeschrevene;
b. op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene;
c. indien de ingeschrevene in een der in artikel 6, onder b of c,

genoemde omstandigheden is komen te verkeren;
d. indien zulks voortvloeit uit een op grond van deze wet jegens de

ingeschrevene genomen maatregel.

Artikel 8

1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de
inschrijving in een bij de maatregel aangewezen register wordt doorge–
haald indien na de in het tweede lid bedoelde datum een bij de
maatregel aangegeven penode is verstreken.

2. De in het eerste lid bedoelde datum is de meest recente van de
volgende data:

a. de datum waarop de ingeschrevene een bij of krachtens hoofdstuk
III of VI aangewezen getuigschrift of een in artikel 57, eerste lid, onder b,
bedoelde verklaring heeft verkregen;

b. de naar aanleiding van een aanvrage van de ingeschrevene in het
register aangetekende datum waarop hij een overeenkomstig door Onze
Minister gestelde regels gevolgde bijscholing heeft afgesloten;

c. de naar aanleiding van een aanvrage van de ingeschrevene in het
register aangetekende datum, onmiddellijk voorafgaande waaraan de
ingeschrevene gedurende ten minste een bij de maatregel aangegeven
tijdvak ononderbroken op het desbetreffende gebied der beroepsuit–
oefening werkzaam is geweest.

3. Op een aanvrage als bedoeld in het tweede lid, onder b of c, is
artikel 5 van overeenkomstige toepassing.

4. De doorhaling blijft achterwege zolang niet is beslist op een reeds
ingediende aanvrage tot aantekening van een datum als bedoeld in het
tweede lid, onder b of c.

5. Ingeval ten aanzien van een bepaald register toepassing is gegeven
aan het eerste lid wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 6,
inschrijving in dat register geweigerd indien de aanvrager niet in de
krachtens het eerste lid vastgestelde periode, voorafgaande aan de
indiening van de aanvrage tot inschrijving, een getuigschrift of verklaring
als bedoeld in het tweede lid heeft verkregen dan wel een bijscholing of
tijdvak van werkzaamheid als bedoeld in dat lid heeft afgesloten.

6. Onze Minister kan bij een in de Nederlandse Staatscourant bekend
te maken besluit:

a. eisen vaststellen waaraan de werkzaamheden, bedoeld in het
tweede lid, onder c, voor de toepassing van dit artikel moeten voldoen;

b. al dan niet op het gebied van de individuele gezondheidszorg
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liggende werkzaamheden aanwijzen die voor de toepassing van dit artikel
worden gelijkgesteld met werkzaamheden op het desbetreffende gebied
der beroepsuitoefening.

Artikel 9

1. In het register wordt, indien zulks voortvloeit uit een op grond van
deze wet genomen maatregel of besluit, een aantekening geplaatst van:

a. de schorsing van een inschrijving;
b. de voorwaarden die een ingeschrevene zijn opgelegd;
c. de gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid in het register

ingeschreven staande het betrokken beroep uit te oefenen;
d. het eindigen van een schorsing, anders dan ten gevolge van het

verstrijken van de in een maatregel vastgestelde tijdsduur;
e. het niet langer gelden van de onder b bedoelde voorwaarden,

anders dan ten gevolge van het verstrijken van de proeftijd, en van de
onder c bedoelde ontzegging.

2. Bij een aantekening als bedoeld in het eerste lid wordt vermeld:
a. de datum waarop van de schorsing een aantekening wordt geplaatst

alsmede de duur van de schorsing, indien die reeds bekend is;
b. de datum waarop de in het eerste lid bedoelde voorwaarden of

ontzegging zijn gaan gelden alsmede, ingeval de voorwaarden tot een
proeftijd zijn beperkt, de duur daarvan dan wel

c. de datum waarop de schorsing is geëindigd of vanaf welke de in het
eerste lid bedoelde voorwaarden of ontzegging niet langer gelden.

Artikel 9a

1. ledere inschrijving, aantekening of doorhaling in een register
geschiedt op grond van een daartoe strekkende gedagtekende
beschikking.

2. Aan degene op wie de inschrijving, aantekening of doorhaling
betrekking heeft, wordt een afschrift van die beschikking gezonden,
onder vermelding van onderscheidenlijk de in het register bij de
inschrijving vermelde gegevens, de inhoud van de aantekening en de
reden van doorhaling.

3. Een beschikking tot weigering van de inschrijving is met redenen
omkleed en wordt in afschrift gezonden aan de aanvrager.

Artikel 10

1. Onze Minister draagt zorg voor bekendmaking van:
a. hetgeen op grond van artikel 9 in het register is aangetekend en

vermeld, met dien verstande dat de aan een ingeschrevene opgelegde
voorwaarden uitsluitend bekend worden gemaakt in de bij algemene
maatregel van bestuur aan te geven gevallen.

b. de ter tenuitvoerlegging van een op grond van deze wet genomen
maatregel verrichte doorhaling van een inschrijving, met vermelding van
de grond waarop de doorhaling berust;

c. de inschrijving van een persoon ingeval de voorafgaande
inschrijving van die persoon ter tenuitvoerlegging van een op grond van
deze wet genomen maatregel is doorgehaald.

2. In de bekendmaking worden de naam en de woonplaats van de
betrokkene vermeld. De bekendmaking geschiedt op bij algemene
maatregel van bestuur te regelen wijze, met dien verstande dat zij in
ieder geval in de Nederlandse Staatscourant geschiedt.
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B

Artikel 11, tweede lid, onder c en d, komt te luiden als volgt:
c. of ten aanzien van een ingeschrevene een maatregel, inhoudende

een gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid in het register
ingeschreven staande het betrokken beroep uit te oefenen, van kracht is,
met, zo dit het geval is, een omschrijving van de inhoud van de
maatregel;

d. in bij algemene maatregel van bestuur aan te geven gevallen: of ten
aanzien van een ingeschrevene voorwaarden zijn gesteld, met, zo dit het
geval is, een omschrijving van die voorwaarden en, ingeval deze tot een
proeftijd zijn beperkt, een vermelding van de duur daarvan.

In hoofdstuk III wordt boven «§ 1. Artsen» het opschrift
«Afdeling 1. Beroepen waarop het stelsel van registratie en
beroepstitelbescherming van toepassing is» geplaatst.

Het opschrift «§ 18. Overige beroepen» komt te luiden:
Afdeling 2. Beroepen waarop het stelsel van opleidingstitelbe–
scherming van toepassing is.

Artikel 51, vijfde lid, vervalt.

In hoofdstuk VI wordt boven artikel 57 het volgende opschrift
geplaatst:
§ 1. Beroepen waarop het stelsel van registratie en beroepstitel–
bescherming van toepassing is.

Artikel 57 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid, aanhef, wordt «artikel 5, eerste lid, onder a»

vervangen door: artikel 6, onder a.
2. In het zesde lid wordt na «Onze Minister stelt» ingevoegd: voor elk

daarvoor in aanmerking komend beroep.

H

Artikel 58 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «artikel 5, eerste lid, onder b tot en met d»

vervangen door: artikel 6, onder b tot en met d.
2. In het derde lid wordt «artikel 7, eerste lid,» vervangen door: artikel

7.
3. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met

zevende lid tot vierde tot en met zesde lid.

I

Na artikel 60 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende als volgt:
§ 2. Beroepen waarop het stelsel van opleidingstitelbe–
scherming van toepassing is
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Artikel 60a

1. Ten aanzien van degenen
a. die in het buitenland een door Onze Minister aangewezen getuig–

schrift hebben verkregen dat geldt als bewijs van een verworven vakbe–
kwaamheid die geacht kan worden gelijkwaardig te zijn aan de vakbe–
kwaamheid welke uit het voldoen aan de desbetreffende krachtens
artikel 51, eerste lid, gestelde eisen mag worden afgeleid,

b. aan wie Onze Minister, gelet op een door de betrokkene in het
buitenland verkregen getuigschrift, op aanvrage een verklaring heeft
afgegeven, inhoudende dat hun vakbekwaamheid gelijkwaardig kan
worden geacht aan de vakbekwaamheid welke uit het voldoen aan de
desbetreffende krachtens artikel 51, eerste lid, gestelde eisen mag
worden afgeleid,

blijft het in artikel 51, vierde lid, gestelde verbod, voor zover het de
titel betreft waarvan het voeren op grond van het derde lid van dat artikel
voorbehouden is aan degenen die voldoen aan de desbetreffende
krachtens artikel 51, eerste lid, gestelde eisen, buiten toepassing.

2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover ten aanzien van de
betrokkene een maatregel, berustende op een in het buitenland gegeven
rechterlijke, tuchtrechtelijke of administratiefrechtelijke beslissing, van
kracht is, op grond waarvan hij zijn rechten ter zake van de uitoefening
van het betrokken beroep in het land waar de beslissing gegeven is,
geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, heeft verloren.

3. De artikelen 57, tweede, derde, zesde en zevende lid, en 58,
tweede lid, onder a, zijn van overeenkomstige toepassing.

4. Voor de toepassing van artikel 109, derde lid, wordt met degene die
voldoet aan de krachtens artikel 51, eerste lid, gestelde eisen gelijkge–
steld degene die in het bezit is van een krachtens het eerste lid, onder a,
aangewezen getuigschrift of aan wie een verklaring als bedoeld in het
eerste lid, onder b, is afgegeven.

Boven artikel 61 wordt het volgende opschrift geplaatst:
§ 3. Algemene bepaling.

K

Artikel 63 wordt gewijzigd als volgt:
1. Aan de tweede volzin van het zevende lid wordt toegevoegd: , tenzij

het college, indien het belang van de bescherming van de individuele
gezondheidszorg zulks vordert, bij zijn beslissing heeft bepaaid dat hij
onmiddellijk van kracht wordt.

2. Na het zevende lid worden twee leden ingevoegd, luidende als
volgt:

8. Bij het opleggen van de maatregel van doorhaling van de
inschrijving kan het college tevens, indien het belang van de
bescherming van de individuele gezondheidszorg zulks vordert, bij wijze
van voorlopige voorziening, schorsing van de inschrijving opleggen. Deze
voorziening wordt terstond van kracht en wordt vanwege Onze Minister
onverwijld ten uitvoer gelegd; de inschrijving blijft geschorst totdat de
beslissing tot doorhaling van de inschrijving onherroepelijk is geworden
dan wel in beroep is vernietigd.

9. Een tot schorsing strekkende maatregel of voorlopige voorziening
wordt ten uitvoer gelegd door het plaatsen van een aantekening van de
schorsing in het register overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.
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In artikel 74, wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde
lid, een nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt:

2. Een nog niet onherroepelijk geworden beslissing tot oplegging te
zijnen aanzien van één van de in artikel 63, eerste lid, onder e en f,
bedoelde maatregelen heeft, indien zij is gegeven met toepassing van
het aan het slot van de tweede volzin van het zevende lid of het in het
achtste lid van dat artikel bepaalde, voor een lid-beroepsgenoot of
plaatsvervangend lidberoepsgenoot van een regionaal tuchtcollege of
van het centrale tuchtcollege tot gevolg dat hij in zijn functie bij dat
college van rechtswege is geschorst.

M

Artikel 80, tweede lid, komt te vervallen. Het derde en vierde lid
worden vernummerd tot tweede en derde lid.

Ingevoegd wordt een nieuw vierde lid, luidende als volgt:
4. Indien naar zijn oordeel de behandeling van de zaak door het tucht–

college geen uitstel gedoogt zonder groot nadeel voor het belang van de
bescherming van de individuele gezondheidszorg, verzoekt de in het
eerste lid, onder d, bedoelde inspecteur in het door hem ingediende
klaagschrift het tuchtcollege de zaak met spoed te behandelen.

N

In artikel 81, vierde lid, eerste volzin, wordt «artikel 80, derde lid»
vervangen door: artike! 80, tweede lid.

Aan het slot van artikel 94, vijfde lid, wordt een volzin toegevoegd,
luidende: Artikel 63, negende lid, is van overeenkomstige toepassing.

In artikel 105, eerste lid, wordt de zinsnede «krachtens deze wet»
vervangen door: als genoemd in het tweede lid.

Na het eerste lid wordt, onder vernummering van het tweede lid tot
derde lid, een nieuw lid ingevoegd, luidende:

2. De in het eerste lid bedoelde algemene maatregelen van bestuur
zijn de algemene maatregelen van bestuur, vastgesteld krachtens de
artikelen 8, 15, 25, 26, 27, 28, 45, 46, 47, 51, 55a en 56, waarbij ten
aanzien van een bij de maatregel aangewezen categorie van beroepsbe–
oefenaren voor de eerste maal toepassing wordt gegeven aan die
artikelen of waarbij de maatregel wordt ingetrokken.

Na artikel 108 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 108a

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze
wet aan de beide Kamers der Staten-Generaal een verslag over de wijze
waarop zij is toegepast.

Onder vernummering van het derde lid in vierde lid van artikel 109
wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:
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3. Bij veroordeling wegens een der in het eerste of tweede lid
omschreven feiten kan de betrokkene tevens worden ontzet van het recht
het betrokken beroep uit te oefenen.

In artikel 115 wordt «artikel 6, vijfde lid, of 59, vierde lid» vervangen
door: artikel 59, vierde lid.

In artikel 118, eerste lid, aanhef, wordt «artikel 6» vervangen door:
artikel 5.

U

Artikel 126 komt te luiden als volgt:

Artikel 126

Ingeval toepassing wordt gegeven aan artikel 8, eerste lid, kunnen bij
algemene maatregel van bestuur bescheiden, verkregen door personen
als bedoeld in de artikelen 119, eerste en tweede lid, en 120, eerste lid,
worden aangewezen die voor de toepassing van artikel 8 worden gelijk–
gesteld met een getuigschrift als bedoeld in het tweede lid, onder a, van
dat artikel.

Het in artikel 131, onder A, opgenomen nieuwe artikel 13a van de
Gezondheidswet wordt gewijzigd als volgt:

Het eerste lid komt te luiden:
1. De Nationale Raad stelt een Raad voor de beroepen in de indivi–

duele gezondheidszorg in.

Het derde, vierde en vijfde lid komen te luiden:
3. De Raad bestaat uit een voorzitter en zes andere leden. Onze

Minister benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en de andere leden
als zodanig, na daarover het advies van de Nationale Raad te hebben
ingewonnen.

4. Alvorens van advies te dienen of aanbevelingen omtrent gedrags–
regels openbaar te maken, hoort de Raad de bij de aangelegenheid
betrokken representatieve organisaties van beroepsbeoefenaren en de bij
de aangelegenheid betrokken representatieve organisaties die de
belangen van de patiënten behartigen. Alvorens van advies te dienen
omtrent voorzieningen van regelgevende aard inzake opleidingen hoort
de Raad voorts de bij de aangelegenheid betrokken representatieve
organisaties van opleidingsinstellingen.

5. De Raad kan ter voorbereiding van bepaalde adviezen bijzondere
commissies instellen, waarin naast personen uit zijn midden andere
personen zitting kunnen hebben.

Na het zesde lid worden drie nieuwe leden ingevoegd, luidende:
7. leder lid van de Raad heeft een plaatsvervanger.
8. De leden en hun plaatsvervangers worden benoemd voor de tijd van

vier jaar. Zij zijn tweemaal herbenoembaar. De zittingstijd van hem die
ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats tot lid of plaatsver–
vangend lid is benoemd, eindigt op het tijdstip waarop de zittingsduur
van degene in wiens plaats hij werd benoemd, zou zijn geëindigd.
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9. De Raad stelt een reglement van orde vast en regelt daarin de eigen
werkwijze en die van de commissies.

W

In artikel 132, onder E, komt artikel 15, eerste lid, onder c, te luiden:
c. ingeval het een apothekers-assistent betreft: indien de aanvrager

niet de wettelijk geregelde opleiding tot dat beroep of een door Onze
Minister daarmee gelijkgestelde buitenlandse opleidmg heeft voltooid

TOELICHTING

Algemeen

In de onderhavige vierde nota van wijziging zijn de volgende belang–
rijke materiële onderwerpen aan de orde (deze zijn in de nota naar
aanleiding van het eindverslag op diverse plaatsen besproken):

- het opheffen van de beperking ten aanzien van de toegang tot de
tuchtrechtprocedure in zaken betreffende verpleegkundigen (artikel 80,
tweede lid, onderdeel M);

- het in het leven roepen van de mogelijkheid tot het treffen van
onmiddellijk van kracht wordende maatregelen van het tuchtcollege
(artikel 63, zevende en achtste lid, onderdeel K) en het in het leven
roepen van de mogelijkheid spoedbehandeling ten aanzien van tucht–
rechtzaken te vragen (artikel 80, vierde lid, onderdeel M);

- de verplichting tot het evalueren van de toepassing van de wet
(artikel 108a, onderdeel Q);

- het in het leven roepen van de mogelijkheid voor de strafrechter om
een persoon, bij veroordeling wegens overtreding van artikel 109, eerste
of tweede lid, de bijkomende straf van ontzetting uit het betrokken
beroep op te leggen (artikel 109, derde lid, onderdeel R);

- herziening van de regeling inzake de voorziene Raad voor de
beroepen in de individuele gezondheidszorg (artikel 131, onderdeel V).

Onderdeel A

Naar aanleiding van het advies van prof.mr. M. Scheltema zijn de
artikelen 5 tot en met 10 vereenvoudigd. Bij de nieuwe tekst van die
artikelen zijn de door prof. Scheltema voorgestelde artikelen als
uitgangspunt genomen. In zijn advies heeft prof. Scheltema reeds aange–
geven dat het nodig is de door hem voorgestelde artikelen wetgevings–
technisch nog eens kritisch te beoordelen. Een zodanige beoordeling
heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot enige wijzigingen. De wijziging
van de artikelen 5 tot en met 10 noodzaakt tot enige aanpassingen in de
artikelen 57, 58, 63, 94, 115, 118 en 126. Deze aanpassingen zullen
verderop in deze nota worden toegelicht. Daarnaast is ook artikel 11,
tweede lid, gewijzigd in de lijn van de artikelen 9 en 10 (nieuw). In het
onderstaande wordt ingegaan op de wijziging van de artikelen 5 tot en
met 10.

Artikel 5

Bij de formulering van artikel 5 is aangesloten bij het voorstel van de
Algemene wet bestuursrecht (Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989,
21 221, nr. 2). Dit heeft tot gevolg dat artikel 5 bij invoering van de
Algemene wet bestuursrecht vrijwel geheel zal kunnen vervallen.
Uitsluitend het derde lid dient in dat geval te worden gehandhaafd.
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De in artikel 5 geregelde materie was voorheen geregeld in artikel 6,
eerste tot en met vierde en zesde lid (oud). De in artikel 6, vijfde lid
(oud), opgenomen bepaling dat degene die de aanvrage indient, verplicht
is de voorgeschreven gegevens en bescheiden volledig en naar waarheid
te verstrekken of over te leggen, is vervallen. Bij nader inzien is een
zodanige bepaling, die overigens ook niet is opgenomen in het voorstel
van de Algemene wet bestuursrecht, overbodig. Het schrappen van de in
artikel 6, vijfde lid, opgenomen verplichting heeft tot gevolg dat ook de
sanctie op het niet naleven van die verplichting (artikel 115) moet
vervallen (zie onderdeel S van deze nota).

Het bepaalde in artikel 6, zevende en achtste lid (oud), is thans
geregeld in artikel 9a (nieuw). Met betrekking tot het derde lid (nieuw) zij
opgemerkt dat in de in dat lid bedoelde amvb in ieder geval zal worden
bepaald dat, ingeval de vorige inschrijving van een persoon is doorge–
haald op een der gronden, bedoeld in artikel 7, onder c, bij de indiening
van een aanvrage om opnieuw in het register te worden ingeschreven,
het bewijs moet worden overgelegd dat de desbetreffende grond heeft
opgehouden te bestaan.

Artikel 6

In dit artikel zijn de gronden voor weigering van de inschrijving in een
register opgesomd. Deze weigeringsgronden waren voor de onderhavige
wijziging opgenomen in artikel 5. Het doel van de wijziging is de gevallen
waarin de inschrijving in het register kan worden geweigerd, eenvoudiger
te omschrijven. Met name de weigeringsgronden, opgenomen in de
onderdelen a en d van artikel 6 (nieuw), zijn aanzienlijk eenvoudiger en
daardoor korter geformuleerd. De verkorting in onderdeel a (nieuw)
betreft de omschrijving van de eisen ter zake van de opleiding. In
onderdeel d (nieuw) is kortweg bepaald dat inschrijving wordt geweigerd
«indien zulks voortvloeit uit een op grond van deze wet jegens hem
genomen maatregel». Deze bepalmg komt in de plaats van artikel 5,
eerste lid, onder d, en tweede lid (oud).

Evenals op grond van artikel 5, eerste lid, onder d (oud), zal op grond
van onderdeel d (nieuw) inschrijving moeten worden geweigerd indien
een vroegere inschrijving van de aanvrager ter tenuitvoerlegging van een
in het kader van deze wet genomen maatregel is geschorst (hier dient
tevens gedacht te worden aan de bij wijze van voorlopige voorziening
opgelegde schorsing) of doorgehaald dan wel te zijnen aanzien een
maatregel van kracht is, inhoudende een ontzegging van het recht
wederom in het register te worden ingeschreven. Uit de aard van deze
maatregelen vloeit immers voort dat het niet de bedoeling kan zijn dat
betrokkene zich opnieuw laat inschrijven, aangezien de gevolgen van de
betrokken maatregel daardoor ongedaan zouden worden gemaakt. Dit
ligt evenwel anders indien op grond van artikel 64, eerste lid, of 95,
eerste lid, «rechtsherstel» van de betrokkene heeft plaatsgevonden in die
zin dat de betrokkene gerechtigd wordt zich wederom te laten
inschrijven. In dat geval wordt een maatregel als vorenbedoeld In feite
terzijde gesteld. Dit betekent dat dan niet langer gesteld kan worden dat
uit een maatregel voortvloeit dat inschrijving geweigerd moet worden,
zodat - overeenkomstig artikel 5, tweede lid (oud) - de in onderdeel d
(nieuw) opgenomen weigeringsgrond niet aan de orde is. Het voren–
staande is eveneens van toepassing ingeval op grond van artikel 66 een
maatregel als vorenbedoeld is herzien.
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Artikel 7

Evenals dit is geschied ten aanzien van de weigeringsgronden, is
bezien of de doorhalingsgronden op eenvoudiger wijze konden worden
geformuleerd. Dit heeft geleid tot het opnemen van de doorhalingsgrond
«indien zulks voortvloeit uit een op grond van deze wet jegens de
ingeschrevene genomen maatregel» (onderdeel d). Deze doorhalings–
grond is een eenvoudiger omschrijving van de doorhalingsgronden,
opgenomen in artikel 7, eerste lid, onder d en e (oud), en heeft materieel
dezelfde gevolgen als laatstbedoelde artikelonderdelen.

In afwijking van artikel 7 (oud) bevat het nieuwe artikel uitsluitend een
opsomming van de doorhalingsgronden. Wat betreft de bepalingen die
wel waren opgenomen in artikel 7 (oud), maar niet in het nieuwe artikel,
kan het volgende worden opgemerkt.

De in het tweede lid (oud) opgenomen bepaling dat in het register de
datum en grond der doorhaiing moeten worden vermeld, is geschrapt. Bij
nadere overweging bestaat aan een zodanige vermelding geen behoefte.

De materie van het derde lid (oud) is thans geregeld in artikel 9a,
tweede lid (nieuw).

Het is de bedoeling de materie van het vierde lid (oud) te regelen in de
algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 5, derde lid (nieuw).

Artikel 8

De opzet van artikel 8 (nieuw) sluit nauw aan bij het door prof.
Scheltema ontworpen voorstel. Ook hier heeft de wijziging tot doel het
artikel beter leesbaar te maken. De kern van het instrument van perio–
dieke registratie is daarbij uiteraard onveranderd gebleven; artikel 8
(nieuw) beoogt evenals het oude artikel te bewerkstelligen dat in geval
van periodieke registratie in het register uitsluitend personen
ingeschreven staan die beschikken over een voldoende recente
bekwaamheid, verkregen door (bij)scholing of praktijkervaring op het
betrokken vakgebied.

Op grond van het vijfde lid (nieuw) dient de inschrijving van een
persoon dan ook te worden geweigerd indien hij in de bij amvb vastge–
stelde periode, voorafgaande aan de aanvrage tot inschrijving, geen
(bij)scholing heeft gevolgd of beroepswerkzaamheden heeft verricht.
Voorts zal de inschrijving op grond van het eerste lid (nieuw) moeten
worden doorgehaald indien de ingeschrevene gedurende de bij amvb
aangegeven periode geen bijscholing heeft gevolgd of beroepswerk–
zaamheden heeft verricht. Dit laatste kan als volgt worden toegelicht. Op
grond van een krachtens het eerste lid (nieuw) tot stand gebrachte amvb
zal doorhaling van de inschrijving moeten plaatsvinden als na de in het
tweede lid bedoelde datum een bij de maatregel aangegeven periode is
verstreken. In het tweede lid zijn een aantal data omschreven en is
aangegeven dat voor de toepassing van het eerste lid alleen de meest
recente van die data van belang is. Dit betekent dat ingeval inschrijving
bijvoorbeeld heeft plaatsgevonden op basis van een in het tweede lid,
onder a, omschreven getuigschrift of verklaring en de ingeschrevene in
de bij de maatregel aangegeven periode na de datum van het verkrijgen
van dat document geen bijscholing heeft gevolgd of beroepswerkzaam–
heden heeft verricht, de inschrijving automatisch wordt doorgehaald
zodra de desbetreffende periode is verstreken. Indien de ingeschrevene
in vorenbedoelde periode echter wel een bijscholing heeft afgesloten of
beroepsmatig werkzaam is geweest, kan hij (op aanvrage) in het register
de datum laten registreren waarop hij de bijscholing heeft afgesloten of
voorafgaande waaraan hij werkzaam is geweest. In dat geval wordt de
inschrijving niet doorgehaald op het moment dat sinds de datum van het
verkrijgen van het getuigschrift of de verklaring de bij de maatregel
bedoelde periode is verstreken. De inmiddels in het register aangete–
kende datum met betrekking tot een bijscholing of werkzaamheid is op
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dat moment immers de meest recente datum, zodat doorhaling slechts
plaatsvindt als na die aangetekende datum weer een periode als voren
bedoeld is verstreken zonder dat daarin bijscholing of praktische
werkzaamheid heeft plaatsgevonden.

Wat betreft de vraag van welke datum de ingeschrevene, teneinde
doorhaling van de inschrijving te voorkomen, aantekening in het register
moet vragen, het volgende. Indien hij in de desbetreffende periode
meerdere bijscholingen in de zin van artikel 8 heeft voltooid, behoeft
uiteraard alleen de datum waarop de laatste bijscholing is afgerond in
het register te worden vermeld. Hetzelfde geldt indien de betrokkene
gedurende meerdere tijdvakken beroepsmatig werkzaam is geweest. Ook
als de ingeschrevene in de desbetreffende periode zowel bijscholing
heeft gevolgd als werkzaam is geweest, behoeft uiteraard alleen de
meest recente datum te worden aangetekend.

Ingeval de ingeschrevene tegen het einde van de periode nog
werkzaam is (en de werkzaamheden al gedurende ten minste het voorge–
schreven tijdvak ononderbroken heeft verricht), zal hij - teneinde
doorhaling te voorkomen - kort voor het einde van de periode aante–
kening moeten vragen van een datum als bedoeld in het tweede lid,
onder c. In vorenomschreven situatie zal dit de datum kunnen zijn die
volgt op de datum van de aanvrage. Vast staat immers dat de
ingeschrevene onmiddellijk voorafgaande aan die datum op het desbe–
treffende gebied werkzaam is geweest. Vereist is uiteraard wel dat de
aan te tekenen datum gelegen is voor de dag waarop de desbetreffende
periode eindigt.

Overigens zal de datum van het beëindigen van een bijscholing slechts
in het register kunnen worden aangetekend als die bijscholing is gevolgd
overeenkomstig de door de minister daartoe gestelde regels. Een op de
praktische werkzaamheid betrekking hebbende datum kan alleen worden
aangetekend als de werkzaamheden ten minste gedurende een door de
minister vastgesteld tijdvak zijn verricht en, ingeval toepassing is
gegeven aan het zesde lid, voldaan wordt aan de krachtens dat lid
gestelde regels.

Om te voorkomen dat ten gevolge van het verstrijken van de in het
eerste lid bedoelde periode gedurende de behandeling van een - voor de
beëindiging van de periode ingediende - aanvrage tot aantekening van
een datum als bedoeld in het tweede lid, doorhaling van de inschrijving
moet plaatsvinden, is in het vierde lid bepaald dat doorhaling achterwege
blijft zolang niet op een aanvrage tot aantekening van een datum is
beslist. Een soortgelijke bepaling was opgenomen in artikel 8, derde lid
(oud).

De in artikel 8, vierde lid (oud), opgenomen bepaling dat, ingeval een
persoon op het moment van indiening van de aanvrage in een periode
van bijscholing of werkzaamheid verkeert, op de aanvrage pas wordt
beslist nadat de bijscholing of werkzaamheid is geëindigd, is niet
gehandhaafd. Bij nader inzien wordt door een zodanige bepaling een niet
goed te controleren situatie gecreëerd. De beheerder van het register
kan immers niet goed controleren of en zo ja wanneer een persoon de
bijscholing of werkzaamheid heeft beëindigd. Het vervallen van deze
bepaling brengt met zich dat de ingeschrevene er zorg voor zal moeten
dragen dat hij voor het einde van de in het eerste lid bedoelde periode
de vereiste bijscholing heeft gevolgd of de vereiste werkzaamheden
heeft verricht. Krachtens artikel 8, derde lid (nieuw), juncto artikel 5,
derde lid (nieuw), zal worden geregeld dat hij dit bij de aanvrage tot
aantekening van een datum door middel van het overleggen van
bescheiden moet aantonen.
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Artikel 9

In de toelichting op artikel 9 (oud) is reeds aangegeven dat het de
bedoeling is om op grond van dat artikel alle met krachtens deze wet
opgelegde maatregelen verband houdende mutaties in het register aan
te tekenen. In artikel 9 (oud) is iedere mutatie afzonderlijk omschreven,
met een verwijzing naar het artikelonderdeel op grond waarvan de
desbetreffende maatregel of het daarmee verband houdende besluit is
genomen. Door dit grote aantal verwijzingen was het artikel moeilijk
leesbaar. Overeenkomstig het advies van prof. Scheltema is daarom
besloten deze verwijzingen achterwege te laten en de mutaties waarvan
een aantekening in het register moet worden geplaatst materieel te
omschrijven. Dit leidde ook anderszins tot een aanzienlijke vereenvou–
diging, nu daardoor een groot aantal mutaties onder een noemer kon
worden gebracht.

Het nieuwe artikel bevat derhalve een eenvoudiger formulering van
artikel 9 (oud), maar leidt materieel tot vrijwel dezelfde resultaten. De
enige afwijkingen zijn de volgende.

- In het nieuwe artikel kan ook rekening worden gehouden met een
besluit tot herziening op grond van artikel 66.

- Ingevolge artikel 9 (oud) diende een aantekening te worden
geplaatst van de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 64 en 94. In dat
artikel was niet geregeld dat de in het kader van een voorwaardelijke
schorsing gestelde voorwaarden moeten worden aangetekend. Voor dit
onderscheid tussen de verschillende voorwaarden is bij nadere
overweging geen motief aanwezig. Om die reden zal op grond van het
nieuwe artikel ook van de in het kader van de voorwaardelijke schorsing
gestelde voorwaarden een aantekening worden geplaatst.

- Overeenkomstig het voorstel van prof. Scheltema wordt op grond
van artikel 9 (nieuw) in het register ook vermeld vanaf welke datum de
aan een ingeschrevene opgelegde voorwaarden en de gedeeltelijke
ontzegging van de bevoegdheid gelden.

- Door de in onderdeel K van deze nota opgenomen wijziging kan bij
het opleggen van een tuchtrechtelijke maatregel van doorhaling, bij wijze
van voorlopige voorziening, een schorsing worden opgelegd. De aante–
kening van deze voorziening, waarmee uiteraard in het oude artikel nog
geen rekening was gehouden, wordt eveneens in het nieuwe artikel
geregeld.

Voorts kunnen ten aanzien van artikel 9 (nieuw) nog de volgende
kanttekeningen worden geplaatst.

Op grond van het eerste lid, onder b, dient een aantekening te worden
geplaatst van de aan een ingeschrevene opgelegde voorwaarden. De eis
dat sprake moet zijn van een ingeschrevene, brengt met zich dat ingeval
in een op artikel 64 gebaseerd besluit wordt bepaald dat betrokkene
wederom in het register zal kunnen worden ingeschreven en bij
inschrijving aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, de aantekening
van die voorwaarden pas plaatsvindt wanneer de betrokkene zich heeft
laten inschrijven. Eerst dan is immers sprake van aan een ingeschrevene
opgelegde voorwaarden.

Een andere mutatie waarvan in het register een aantekening moet
worden geplaatst is de gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid in
het register ingeschreven staande het betrokken beroep uit te oefenen
(onderdeel c). Uiteraard dient in zodanig geval te worden aangegeven op
welk deel van de bevoegdheid de ontzegging betrekking heeft.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 19 522, nr. 21 12



Ook het feit dat een schorsing is geëindigd zal uit het register moeten
blijken. Ingevolge onderdeel d van het eerste lid behoeft uitsluitend het
einde van een schorsing, anders dan door het verstrijken van de vastge–
stelde tijdsduur, in het register te worden aangetekend. De reden
hiervoor is dat een zodanige tijdsduur reeds in het register wordt
vermeld. In dat geval is het overbodig daarnaast nog een afzonderlijke
aantekening te plaatsen van het einde van de schorsing. Hetzelfde geldt
ten aanzien van het eindigen van de aan een ingeschrevene opgelegde
voorwaarden. Ingeval deze voorwaarden hebben opgehouden te gelden
ten gevolge van het eindigen van de proeftijd, hoeft dit niet in het
register te worden aangetekend. Ook de duur van de proeftijd wordt
immers reeds in het register vermeld.

De op grond van het tweede lid bij een aantekening te vermelden
gegevens betreffen de data waarop de in het eerste lid bedoelde
schorsing, voorwaarden en ontzegging zijn aangevangen dan wel
geëindigd.

Met betrekking tot onderdeel a zij het volgende opgemerkt. Op grond
van de artikelen 63, negende lid, en 94, vijfde lid, dienen de maatregel
van schorsing en de beslissing tot het opleggen van een schorsing bij
wijze van voorlopige voorziening, door de minister ten uitvoer te worden
geiegd door het plaatsen van een aantekening overeenkomstig het
bepaalde in artikel 9.

De schorsing komt derhalve niet tot stand door het van kracht worden
van een maatregel of voorziening, maar door het plaatsen van de aante–
kening. Teneinde te kunnen vaststellen op welke dag de schorsing is
aangevangen, dient de datum van het plaatsen van de aantekening in het
register te worden vermeld. In verband met onderdeel b van het tweede
lid wordt er op gewezen dat de in het eerste lid bedoelde voorwaarden
en ontzegging gaan gelden op de dag waarop het besluit of de maatregel
waaruit zij voortvloeien is genomen onderscheidenlijk van kracht is
geworden. Een uitzondering hierop betreft het geval dat in een op artikel
64, tweede lid, gebaseerd besluit is bepaald dat betrokkene wederom in
het register zal kunnen worden ingeschreven en na inschrijving aan
bepaalde voorwaarden moet voldoen. In die situatie gaan de
voorwaarden voor de betrokkene pas gelden op de datum van
inschrijving in het register.

Nu in een maatregel van schorsing altijd een tijdsduur moet worden
vastgesteld, heeft onderdeel c voor wat betreft de schorsing, afgezien
van de situatie waarin een maatregel van schorsing tussentijds op grond
van artikel 66 wordt herzien, slechts betrekking op het eindigen van een
bij wijze van voorlopige voorziening opgelegde schorsing. Het einde van
een zodanige schorsing vloeit voort uit een onherroepelijk geworden
maatregel tot doorhaling dan wel uit een besluit waarbij een maatregel
van doorhaling is vernietigd (artikelen 63, negende lid, en 94, vijfde lid).

Artikel 9a

Overeenkomstig het voorstel van prof. Scheltema zijn de in de
artikelen 6, zevende en achtste lid (oud), 7, derde lid (oud), en 10, zesde
lid (oud), opgenomen bepalingen omtrent de mededeiing aan de
betrokkene van een (weigering van) inschrijving, een doorhaling en het
plaatsen van een aantekening, samengevoegd in een artikel.

Op grond van het eerste lid van artikel 9a dient aan een inschrijving,
aantekening of doorhaling steeds een schriftelijke beslissing ten
grondslag te liggen. In dit verband wordt opgemerkt dat de in dit artikel
gehanteerde terminologie aansluit bij die van het voorstel van de
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Algemene wet bestuursrecht. Met het woord «beschikking» wordt
derhalve gedoeld op een beschikking in de zin van artikel 1.3, tweede lid,
van vorenbedoeld wetsvoorstel. Het is dus niet de bedoeling door het
woord «beschikking» aan te geven dat tegen de desbetreffende
beslissing beroep zal kunnen worden ingesteld op grond van de Wet
administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. Of van dit laatste
sprake is, is een zaak van de administratieve rechter.

De desbetreffende schriftelijke beslissing moet worden gezonden aan
degene op wie de beslissing betrekking heeft. In het tweede lid is
geregeld welke gegevens daarbij moeten worden vermeld. Opgemerkt zij
dat onder «de inhoud van de aantekening» niet alleen wordt verstaan de
omschrijving van de mutatie waar de aantekening betrekking op heeft,
maar ook hetgeen bij die aantekening in het register is vermeld.
Tenslotte zij er op gewezen dat artikel 9a algemeen is geformuleerd en
betrekking heeft op alle inschrijvingen, doorhalingen en aantekeningen in
het register. Wat betreft de doorhalingen betekent zulks dat het artikel
niet alleen van toepassing is ten aanzien van de in de artikelen 7 en 8
bedoelde doorhalingen, maar ook ten aanzien van de in de artikelen 58,
derde lid, en 119, derde lid, bedoelde doorhalingen. Op het stuk van de
aantekeningen is artikel 9a, behalve op de in artikel 9 bedoelde aanteke–
ningen, tevens van toepassing op de in de artikelen 8, tweede lid
(nieuw), 58, vierde lid (nieuw), en 119, derde lid, bedoelde aanteke–
ningen.

Artikel 10

Evenals artikel 9 is ook artikel 10 sterk vereenvoudigd. Wat betreft het
verschil tussen de op grond van artikel 10 (oud) en de op grond van
artikel 10 (nieuw) bekend te maken mutaties wordt verwezen naar de in
de toelichting op artikel 9 (nieuw) opgesomde verschillen tussen dat
artikel en artikel 9 (oud). Daarnaast kan nog het volgende worden
opgemerkt. In artikel 10, tweede lid (oud), was onder meer bepaald dat,
ingeval aan een persoon wiens vorige inschrijving op grond van een
daartoe strekkende maatregel was doorgehaald, nadien wederom het
recht wordt verleend zich in het register in te schrijven, dit bekend moet
worden gemaakt zodra de betrokkene zich wederom heeft laten
inschrijven. Het doel van die bepaling was te bewerkstelligen dat het
publiek wordt geïnformeerd omtrent het einde van de «werking» van de
maatregel van doorhaling en wel op een voor het publiek relevant
tijdstip, te weten zodra betrokkene inderdaad weer staat ingeschreven.
Ditzelfde doel wordt bereikt door artikel 10, eerste lid, onder c (nieuw).

Onderdeel B

Overeenkomstig het advies van prof. Scheltema wordt in de artikelen 9
en 10 (nieuw) niet langer verwezen naar de artikelen waarop bepaalde
maatregelen of besluiten zijn gebaseerd. Door de onderhavige
aanpassing wordt deze lijn ook in artikel 11 voortgezet. Deze aanpassing
heeft geen materiele wijzigingen tot gevolg.

Onderdeel E

Artikel 51, vijfde lid, komt te vervallen in verband met de in onderdeel I
vervatte regeling inzake buitenslands gediplomeerden die een krachtens
artikel 51 geregeld beroep uitoefenen.
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Onderdeel G

De wijziging van artikel 57, zesde lid, strekt ertoe tot uitdrukking te
brengen dat er voor elk beroep waarop de regeling inzake buitenslands
gediplomeerden van toepassing zal zijn, een commissie van advies wordt
ingesteld.

Onderdeel H

De in dit onderdeel opgenomen aanpassingen vloeien voort uit de
wijziging van de artikelen 5 tot en met 7. Voor wat betreft de in punt 3
opgenomen wijziging zij opgemerkt dat, nu het tweede en vierde lid van
artikel 7 zijn vervallen, ook de in artikel 58, vierde lid, opgenomen
verwijzing naar die artikelonderdelen moet worden geschrapt. De
bepaling dat op een krachtens artikel 58, derde lid, verrichte doorhaling
artikel 7, derde lid, van toepassing is, kan eveneens vervallen. De materie
van artikel 7, derde lid (oud), is thans geregeld in artikel 9a (nieuw). Dit
artikel heeft, gezien de formulering daarvan, betrekking op alle doorha–
lingen en hoeft derhalve niet van overeenkomstige toepassing te worden
verklaard.

Onderdeel I

De regeling van hoofdstuk VI inzake buitenslands gediplomeerden had
tot dusver uitsluitend betrekking op de beroepen waarvoor een stelsel
van registratie en beroepstitelbescherming in het leven wordt geroepen
(artikel 3-beroepen). Nu blijkens de derde nota van wijziging (onderdeel
D) ten aanzien van de krachtens artikel 51 te regelen beroepen een
stelsel van opleidingstitelbescherming in het leven wordt geroepen, is
het wenselijk in hoofdstuk VI een voorziening te treffen, die erop gericht
is - zoveel mogelijk in de lijn van hetgeen is geregeld ten aanzien van
artikel 3-beroepen - aan buitenslands gediplomeerden, indien aan
bepaalde voorwaarden is voldaan, dezelfde status toe te kennen als
degenen die de opleiding tot het desbetreffende beroep in Nederland
hebben voltooid.

De regeling kent een tweetal instrumenten die ertoe kunnen leiden dat
een persoon die buiten Nederland zijn diploma met betrekking tot een
krachtens artikel 51 geregeld beroep heeft behaald, het recht wordt
gegeven de betrokken opleidingstitel te voeren. In de eerste plaats de
aanwijzing van een buitenlands getuigschrift (artikel 60a, eerste lid,
onder a); het gaat hier om een besluit van algemene strekking.
Aanwijzing kan geschieden indien vaststaat dat het betrokken getuig–
schrift geldt als bewijs van een vakbekwaamheid welke gelijkwaardig kan
worden geacht aan de vakbekwaamheid van degenen die de betrokken
krachtens artikel 51, eerste lid, geregelde of aangewezen opleiding heeft
voltooid.

In het tweede lid van artikel 60a wordt een uitzondering gemaakt,
overeenkomstig hetgeen is geschied in artikel 58, eerste lid, ten aanzien
van artikel 3-beroepen. Het derde lid verklaart enkele elementen uit de
regeling ten aanzien van artikel 3-beroepen, die ook moeten (kunnen)
worden toegepast ten aanzien van artikel 51-beroepen, van overeenkom–
stige toepassing. Het vierde lid bewerkstelligt dat de buitenslands
gediplomeerden ten aanzien van wie het eerste lid is toegepast en die
derhalve gerechtigd zijn tot het voeren van de desbetreffende opleidings–
titel, op één lijn worden gesteld met degenen die in het bezit van het
betrokken Nederlandse getuigschrift zijn.

Door het opnemen van de in artikel 60a vervatte voorziening kan
artikel 51, vijfde lid, komen te vervallen (onderdeel E).
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Onderdeel K

In artikel 63, zevende en achtste lid, gaat het om het kunnen treffen
van onmiddellijk na het opleggen daarvan van kracht wordende maatre–
gelen van het regionale tuchtcollege of van het centrale tuchtcollege. Het
gaat om de volgende ingrijpende maatregelen: gedeeltelijke ontzegging
van de bevoegdheid in het register ingeschreven staande het betrokken
beroep uit te oefenen, doorhaling van de inschrijving in het register en
ontzegging van het recht wederom in het register te worden
ingeschreven. Ten aanzien van de overige lichtere maatregelen (artikel
63, eerste lid, onder a-d) is er, gelet op de aard van de maatregelen,
geen behoefte aan het in het leven roepen van de mogelijkheid om
voorlopige voorzieningen, die direct na het opleggen van de maatregel
ingaan, op te leggen. De mogelijkheid om onmiddellijk werkende maatre–
gelen op te leggen is bedoeld voor de gevallen waarin het belang van de
bescherming van de individuele gezondheidszorg (voorkomen van nog
meer schade) in het geding is. Dit belang is aan de orde indien een van
de zoëven genoemde ingrijpende maatregelen is opgelegd.

Met betrekking tot artikel 63, negende lid (nieuw), wordt het volgende
opgemerkt.

De invoering van dit lid houdt verband met de wijziging van artikel 9. In
artikel 9 (oudj werd niet alleen bepaald welke gegevens in een register
dienen te worden aangetekend, maar was voorts in het eerste lid aange–
geven dat een schorsing wordt ten uitvoer gelegd door het plaatsen van
een gedagtekende aantekening in het register, vermeldende het ingaan
van de schorsing en, indien deze overeenkomstig artikel 63, eerste lid, is
opgelegd, de tijdsduur van de schorsing. In het door prof. Scheltema
voorgestelde artikel 9 (nieuw) is niet langer aangegeven op welke wijze
de schorsing ten uitvoer wordt gelegd. Besloten is daarom zulks te
regelen in de artikelen waarin ook reeds wordt aangegeven dat een
voorlopige voorziening van schorsing en een maatregel van schorsing
door de minister ten uitvoer moeten worden gelegd. Deze bepaling is
neergelegd in het negende lid van artikel 63, welk artikellid in artikel 94,
vijfde lid, van overeenkomstige toepassing wordt verklaard ten aanzien
van de op grond van dat artikel bij wijze van voorlopige voorziening
opgelegde schorsing.

Onderdeel L

De in dit onderdeel vervatte wijziging is een gevolg van de in
onderdeel K opgenomen materiële wijziging van artikel 63, zevende lid
(oud) en achtste lid (nieuw).

Onderdeel M

Het vervallen van artikel 80, tweede lid, betekent dat de beperking ten
aanzien van de toegang tot de tuchtrechtprocedure in zaken betreffende
verpleegkundigen is opgeheven.

Het nieuwe vierde lid geeft de betrokken inspecteur van de volksge–
zondheid een wettelijk aanknopingspunt om het tuchtcollege te
verzoeken de zaken die daarvoor in aanmerking komen met spoed te
behandelen.

Onderdeel O

Voor een toelichting op de wijziging van artikel 94, vijfde lid, wordt
verwezen naar de toelichting op onderdeel K, laatste alinea, van deze
nota.
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Onderdeel P

Voor een toelichting op dit onderdeel wordt verwezen naar hetgeen in
het begin van de nota naar aanleiding van het eindverslag inzake de
wijziging van artikel 105 is opgemerkt.

Onderdeel Q

Voor een toelichting op dit onderdeel wordt verwezen naar hetgeen is
opgemerkt in het begin van de nota naar aanleiding van het eindverslag
inzake evaluatie van de wet.

Onderdeel R

Voor wat betreft een toelichting op de in het nieuwe derde lid van
artikel 109 opgenomen mogelijkheid voor de rechter om, bij veroordeling
van een persoon wegens een van de in het eerste of tweede lid van dat
artikel omschreven strafbare feiten, de bijkomende straf van ontzetting
uit het betrokken beroep op te leggen, wordt verwezen naar hetgeen ter
zake is opgemerkt in hoofdstuk 11, paragraaf 6, van de nota naar
aanleiding van het eindverslag.

Indien het betreft een beroep ten aanzien waarvan ingevolge de onder–
havige wet een register is ingesteld, brengt zodanige uitspraak met zich
dat de inschrijving van betrokkene in het register wordt doorgehaald
(artikel 7) en dat een aanvraag om inschrijving in het register, zolang de
ontzetting duurt (zie artikel 31 Wetboek van Strafrecht), zal moeten
worden geweigerd. Het handelen als beroepsbeoefenaar in strijd met een
rechterlijke uitspraak waarbij de betrokkene uit het beroep is ontzet, is
als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 195 van het Wetboek van Straf–
recht.

Onderdeel S

Voor een toelichting op deze wijziging wordt verwezen naar de
toelichting op artikel 5 (nieuw) (onderdeel A).

Onderdeel U

De wijziging van artikel 126 houdt verband met de aanpassing van
artikel 8. Artikel 126 (oud) was nodig om te bewerkstelligen dat, ingeval
voor een bepaald beroep een stelsel van periodieke registratie in het
leven is geroepen, ook de in artikel 119 en 120 bedoelde beoefenaren
van dat beroep onder dat stelsel vallen. Door de nieuwe formulering van
artikel 8 vallen vorenbedoelde beroepsbeoefenaren echter reeds automa–
tisch onder de werking van het stelsel. Een voorziening als opgenomen in
artikel 126 (oud) is daartoe niet meer nodig. Wèl dient met betrekking
tot de in voornoemde overgangsbepalingen bedoelde beroepsbeoefe–
naren in het kader van de periodieke registratie een andere voorziening
te worden getroffen. Zij zullen immers niet in het bezit zijn van een
getuigschrift of verklaring als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder a,
maar kunnen wel binnen de krachtens artikel 8, eerste lid, vastgestelde
periode, voorafgaand aan de aanvrage tot inschrijving, een ander
document hebben verkregen waaruit hun bekwaamheid blijkt. Gedacht
kan worden aan een recentelijk verkregen getuigschrift van een «oude»
opleiding of aan een verklaring als bedoeld in artikel 120, eerste lid.
Artikel 126 (nieuw) biedt de mogelijkheid zodanige documenten voor de
toepassing van artikel 8 gelijk te stellen met een in dat artikel bedoeld
getuigschrift.
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Het tweede lid van artikel 126 (oud) is niet gehandhaafd. Aan een
zodanige bepaling lijkt in de nieuwe opzet geen behoefte meer.
Overigens wordt opgemerkt dat, indien mocht blijken dat in verband met
het bepaalde in artikel 126 toch nadere regels moeten worden gesteld,
dit kan geschieden op grond van artikel 108.

Onderdeel V

Voor een algemene toelichting op de wijziging van dit artikel wordt
verwezen naar hetgeen in hoofdstuk 4 van de nota naar aanleiding van
het eindverslag op dit punt is opgemerkt. In de gewijzigde opzet bestaat
de Raad uit een beperkt aantal, van de beroepsgroepen onafhankelijke,
leden die door de verantwoordelijke minister worden benoemd nadat de
minister daarover het advies van de Nationale Raad voor de Volksge–
zondheid heeft ingewonnen. De betrokkenheid van de beroepsgroepen
wordt wettelijk gewaarborgd door het vierde lid, eerste volzin. Daar is
bepaald dat zij moeten worden gehoord alvorens de Raad adviezen c.q.
aanbevelingen omtrent gedragsregels uitbrengt. Hetzelfde is het geval
ten aanzien van de inschakeling van de representatieve organisaties van
patiënten en voor zover het gaat om opleidingsregelingen - de betrok–
kenheid van representatieve organisaties van opleidingsinstellingen. De
Raad blijft ingebed in de structuur van de Nationale Raad voor de Volks–
gezondheid. Het secretariaat van die Raad zal ook fungeren als secreta–
riaat ten behoeve van de Raad voor de beroepen in de individuele
gezondheidszorg.

Onderdeel W

Deze wijziging strekt er toe het mogelijk te maken buitenlandse oplei–
dingen tot apothekers-assistent gelijk te stellen met de in Nederland
wettelijk geregelde opleiding tot dat beroep.

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. J. Simons
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