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I. Algemeen deel

Met veel belangstelling hebben de Minister van Justitie en ondergete–
kende kennisgenomen van het eindverslag van de vaste Commissie voor
de Volksgezondheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het
voorstel van Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Wij
hebben er waardering voor dat door de leden van de verschillende
fracties wederom ruim aandacht is gegeven aan dit wetsvoorstel.

Het verheugt ons dat de leden van nagenoeg alle in het eindverslag
aan het woord zijnde fracties van oordeel zijn dat de tot dusver gevoerde
parlementaire behandeling tot een verbetering van het wetsvoorstel heeft
geleid. Ook wij zijn van mening dat de mondelinge en schriftelijke uitwis–
seling van inzichten met de vaste Commissie voor de Volksgezondheid
en de mede naar aanleiding daarvan doorgevoerde wijzigingen, het
wetsvoorstel zeker ten goede zijn gekomen. Wij kunnen ons vinden in de
analyse van de leden van de VVD-fractie dat de wijzigingen die de
oorspronkelijk voorgestelde wetstekst sinds de publicatie van het
voorontwerp heeft ondergaan, sporen met de dynamiek van enerzijds de
veranderde opvattingen over de taak en functie van de overheid en
anderzijds de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorgsector. Wij zijn
dan ook niet van oordeel - dit in antwoord op een vraag van de leden van
de PvdA-fractie - dat door de relatief lange wetsgeschiedenis het
wetsvoorstel, zoals dat thans luidt, op gespannen voet is komen te staan
met de huidige inzichten ten aanzien van duidelijke en handhaafbare
wetgeving.

Het spreekt vanzelf dat met betrekking tot een belangrijk onderwerp
als de toekomstige beroepenwetgeving, een zorgvuldige afweging van
argumenten en van in het geding zijnde belangen dient plaats te vinden.
Mede gezien het feit dat in het onderhavige wetsvoorstel een breed scala
van onderwerpen aan de orde is, betekent dit dat het wetgevingsproces
noodzakelijkerwijs tijd vraagt. Ook het opstellen van de onderhavige nota
heeft tijd gevergd. De reden daarvan ligt niet alleen in de forse omvang
van het eindverslag, maar ook in het feit dat wij prof. mr. M. Scheltema
hebben verzocht over een aantal aspecten van het wetsvoorstel te
adviseren. Dit advies heeft er toe geleid dat het wetsvoorstel op een
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aantal punten is gewijzigd. Ook opmerkingen en suggesties van leden
van verschillende fracties in het eindverslag hebben geleid tot een aantal
wijzigingen van het wetsvoorstel. Wij verwijzen daarvoor naar de
bijgaande vierde nota van wijziging.

Naar aanleiding van het verzoek van de leden van de VVD-fractie een
gewijzigd voorstel van wet aan te bieden, merken wij in dit verband op
dat aan dat verzoek zal worden voldaan nadat is nagegaan of de
bepalingen in hoofdstuk XI die betrekking hebben op de wijziging van
andere wetten, nog (technische) aanpassing behoeven. Indien het
onderzoek daartoe aanleiding geeft, zal op dat punt nog een (vijfde) nota
van wijziging worden uitgebracht. Vervolgens zal een herzien voorstel
van wet worden aangeboden, waarin alle nota's van wijziging zijn
verwerkt.

Op het eerdergenoemde advies van prof. Scheltema over het onder–
havige wetsvoorstel wordt hieronder nader ingegaan. Voor het overige
volgen de antwoorden op de gestelde vragen zoveel mogelijk de indeling
van het eindverslag, met dien verstande dat met elkaar samenhangende
vragen tesamen worden behandeld. Indien een in het artikelsgewijze deel
van het eindverslag gestelde vraag reeds is beantwoord in het algemeen
deel van deze nota, wordt als antwoord volstaan met een verwijzing naar
dit algemeen deel.

De aanleiding voor het verzoek aan prof. Scheltema om advies uit te
brengen over een aantal aspecten van het wetsvoorstel vormde de
suggestie van de leden van de PvdA-fractie om een toetsing van het
wetsvoorstel te laten verrichten door externe wetgevingsjuristen. Deze
leden zetten vraagtekens bij de systematiek van het wetsvoorstel. Indien
wij deze leden op dit punt goed begrijpen, vroegen zij zich in dat verband
met name af in hoeverre de motieven voor het bij of krachtens de wet
regelen van beroepen consistent zijn. Voorts vroegen de leden van
genoemde fractie zich af in hoeverre de wet kan werken zonder dat er
een enorme bureaucratie ontstaat.

Op de motieven voor het bij of krachtens de wet regelen van beroepen
wordt uitvoerig ingegaan in paragraaf 2 van hoofdstuk 1 (Hoofdlijnen van
het wetsvoorstel). De conclusie van het aldaar gestelde is dat naar ons
oordeel een consistent stelsel van motieven is ontwikkeld. In dat stelsel
gaat het om vijf zelfstandige motieven, die ieder op eigen merites dienen
te worden beoordeeld en die ieder afzonderlijk kunnen leiden tot regeling
van een beroep in artikel 3 dan wel krachtens artikel 51. Wij zagen dan
ook geen aanleiding om het stelsel van motieven voor wettelijke regeling
voor advies aan prof. Scheltema voor te leggen, mede gezien het feit dat
op dit punt reeds uitvoerig en meermalen is geadviseerd door de
Nationale Raad voor de Volksgezondheid.

Het advies van prof. Scheltema, dat als bijlage bij deze nota gaat',
heeft in hoofdzaak betrekking op de door de leden van de PvdA-fractie
gestelde vraag of het wetsvoorstel niet te veel bureaucratische en onvol–
doende werkbare regelingen bevat. In dat verband gaat prof. Scheltema
in zijn advies in op de in het wetsvoorstel opgenomen bepalingen
omtrent de registratie van beroepsbeoefenaren, de periodieke registratie,
de voorgestelde regeling omtrent de Raad voor de beroepen in de indivi–
duele gezondheidszorg en het horen van de klager en aangeklaagde
tijdens het tuchtrechtelijk vooronderzoek. Tevens geeft prof. Scheltema
in het advies een oordeel over de vraag of wetsevaluatie wenselijk is.
Deze laatste vraag is voorgelegd naar aanleiding van een opmerking ter
zake van de leden van de fractie van D66.

Wat betreft de registratiebepalingen (artt. 5 t/m 10) merkt prof.
Scheltema op dat deze bepalingen gecompliceerd en moeilijk te
doorgronden zijn. Hij wijt dit aan de vele verwijzingen naar andere
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artikelen en aan de vele, naar zijn oordeel ingewikkelde, delegatiebepa–
lingen. Als gevolg van een en ander vreest hij dat er zich bij de uitvoering
van de betrokken bepalingen moeilijkheden zullen voordoen. Naar
aanleiding van deze opmerkingen hebben wij de artikelen 5 tot en met
10 vereenvoudigd. Wij verwijzen daarvoor naar de vierde nota van
wijziging en de daarbij gegeven toelichting. De nieuwe tekst van
genoemde artikelen is gebaseerd op de door prof. Scheltema voorge–
stelde redactie, zij het dat daarin om wetstechnische redenen wijzigingen
zijn aangebracht. Wat betreft artikel 8 (periodieke registratie), merkt
prof. Scheltema op dat de toepassing van dit artikel uit een oogpunt van
bureaucratie waarschijniijk bepaald bezwaarlijk zal zijn. Het zou daarom
zijns inziens overweging verdienen dit artikel niet aanstonds toe te
passen, maar eerst ervaring op te doen met de andere bepalingen over
het register. Wij zijn het op dit punt met prof. Scheltema eens. Voor een
nadere onderbouwing van ons standpunt terzake verwijzen wij naar
hoofdstuk 5 (Registratie en titelbescherming) van deze nota.

In zijn advies gaat prof. Scheltema uitvoerig in op de voorgestelde
adviesstructuur. Daarbij vraagt hij zich af of met de voorgestelde
regeling omtrent de Raad voor de beroepen in de individuele gezond–
heidszorg de advisering op de meest doelmatige wijze wordt ingericht.
Naar zijn oordeel wordt de toch al niet eenvoudige adviesstructuur op
het terrein van de volksgezondheid verder gecompliceerd. Mede naar
aanleiding van deze opmerkingen en de in het eindverslag door de leden
van de PvdA-fractie bij de voorgestelde adviesstructuur geplaatste
kanttekeningen, zijn wij tot het oordeel gekomen dat de adviesstructuur
doelmatiger dient te worden opgezet. Wij verwijzen daarvoor naar het op
dit punt gestelde in hoofdstuk 4 van de nota (Raad voor de beroepen in
de individuele gezondheidszorg) en naar de vierde nota van wijziging
voor zover betreffende artikel 131. In de gewijzigde opzet bestaat de
Raad uit een beperkt aantal, van de beroepsgroepen onafhankelijke,
leden die door de verantwoordelijke minister worden benoemd, na
daarover advies te hebben ingewonnen van de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid. De betrokkenheid van representatieve organisaties van
beroepsbeoefenaren, patiënten/consumenten en opleidingsinstellingen
bij de voorbereiding van de adviezen zal wettelijk worden gewaarborgd.
Ook in de nieuwe opzet wordt de Raad ingebed in de structuur van de
Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Uit een oogpunt van
doelmatige advisering is eveneens artikel 105 van het wetsvoorstel
aangepast.

Volgens de oorspronkelijke redactie van dat artikel dient de Raad voor
de beroepen in de individuele gezondheidszorg verplicht te worden
gehoord over alle in het kader van de wet te treffen algemene maatre–
gelen van bestuur. Wij zijn thans van oordeel dat een dergelijke
verplichte adviesprocedure onnodig zwaar is. In de nieuwe opzet van
artikel 105 zal van een verplichte inschakeling van de Raad slechts
sprake zijn als het gaat om het voor de eerste maal vaststellen of het
intrekken van algemene maatregelen van bestuur die van voldoende
belang zijn om een dergelijke inschakeling te rechtvaardigen. Om welke
maatregelen van bestuur het hier gaat, wordt in de wet zelf vastgelegd.
Wij verwijzen daarvoor naar de vierde nota van wijziging voor zover
betreffende artikel 105.

Wat betreft het horen van de klager en aangeklaagde tijdens het tucht–
rechtelijk vooronderzoek, doet prof. Scheltema geen stellige uitspraak
pro of contra het wetsvoorstel. Naar zijn mening zou overwogen kunnen
worden het horen van klager en aangeklaagde tijdens het vooronderzoek
niet verplicht voor te schrijven maar facultatief te maken. Wij merken
daar over op dat het huidige tuchtrecht een dergelijke facultatieve
bepaling kent. De praktijk - voor zover bekend - is echter dat van die
facultatieve bepaling weinig gebruik wordt gemaakt. Dit kan worden
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gezien als een bezwaar van het geldende tuchtrecht. Met name de klager
zou in het vooronderzoek de gelegenheid moeten hebben zijn klacht toe
te lichten (versterking positie klager in het tuchtrecht). Dit horen kan
ertoe leiden dat het onderzoek op de terechtzitting korter kan zijn, dat er
vroegtijdig een schifting plaatsvindt van serieuze en niet-serieuze
klachten en dat niet-serieuze klachten, nadat klager gehoord is, hetzij
worden ingetrokken door de klager hetzij door het tuchtcollege zonder
terechtzitting worden afgedaan. Wij zijn dan ook van mening dat er
voldoende redenen zijn het wetsvoorstel op dit punt ongewijzigd te laten.

Ten aanzien van de suggestie van prof. Scheltema de wet te zijner tijd
te evalueren, merken wij tenslotte op met deze suggestie in te stemmen.

HOOFDSTUK1. INLEIDIIMG

§ 1. Procedure

De leden van de PvdA-fractie hadden met voldoening ervan kennis
genomen dat de zogenoemde voorhangprocedure van toepassing is
verklaard ten aanzien van algemene rnaatregelen van bestuur op grond
van de artikelen 8 en 51 van het wetsvoorstel. Wel vroegen zij zich af
waarom deze voorhangprocedure alleen zou moeten worden toegepast
wanneer ten aanzien van een bepaald beroep voor de eerste keer
toepassing wordt gegeven aan de artikelen en wanneer de regeling wordt
ingetrokken. De bewindslieden willen voorkomen dat de procedure ook
zou moeten worden gevolgd bij technische wijzigingen van algemene
maatregelen van bestuur. Wat wordt verstaan onder «technische» wijzi–
gingen?

Ervaringen met de toepassing van de Wet op de paramedische
beroepen - deze wet maakt het mogelijk bij algemene maatregel van
bestuur paramedische beroepen te regelen - wijzen uit dat er van tijd tot
tijd behoefte is de betrokken regelingen aan te passen aan de ontwikke–
lingen. Deze aanpassingen zijn nogal technisch van aard. Zij hebben
betrekking op onderwerpen als de examenvakken voor het betrokken
beroep, het aantal uren dat in de opleiding aan bepaalde vakken moet
worden besteed, de toelatingseisen voor het examen, de mogelijkheden
tot vrijstelling of ontheffing in bepaalde gevallen, de regeling inzake
herexamen e.d. Het gaat hierbij naar ons oordeel om regelingen ten
aanzien waarvan het van toepassing verklaren van de voorhangprocedure
bij aanpassingen daarvan te zwaar is.

De leden van de fractie van D'66 meenden dat de onderhavige wet in
aanmerking komt voor wetsevaluatie, gezien zowel de ingrijpendheid van
de wijziging van het stelsel als de omvangrijke delegatie van wetgeving.
Zij zouden er de voorkeur aan geven de evaluatie-afspraak wettelijk te
verankeren. Zij vernamen gaarne de reactie van de regering.

Onder verwijzing naar hetgeen prof. Scheltema in zijn advies op dit
punt heeft opgemerkt, zijn wij tot de conclusie gekomen dat het
wenselijk is het wetsvoorstel aan te vullen met een evaluatiebepaling. In
de bijgevoegde nota van wijziging is deze bepaling opgenomen in artikel
108a.

§ 2. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel

Voordat in deze paragraaf wordt ingegaan op de door de leden van de
aan het woord zijnde fracties gestelde vragen omtrent de motieven voor
het wettelijk regelen van beroepen, wordt voor de duidelijkheid het
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voorgestelde stelsel van motieven hieronder nog eens nader toegelicht.
Als motieven voor regeling van een beroep in artikel 3 zullen gelden de

behoefte aan publiekrechtelijk tuchtrecht en de behoefte aan het
verlenen van een zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbe–
houden handelingen. Het gaat daarbij om twee afzonderlijke motieven en
de aanwezigheid van een van beide motieven geeft reeds aanleiding om
tot regeling van een beroep in artikel 3 over te gaan.

Als motieven voor regeling van een beroep krachtens artikel 51 zullen
gelden de behoefte aan een publiekrechtelijke opleidingsregeling, de
behoefte aan publieksvoorlichting (beschermde titel) en de behoefte aan
toepassing van de regeling omtrent het functioneel zelfstandig (zonder
toezicht of tussenkomst van de opdrachtgever) verrichten van voorbe–
houden handelingen. Ook hier gaat het om zelfstandige motieven die op
eigen merites dienen te worden beoordeeld en die ieder afzonderlijk
kunnen leiden tot regeling van een beroep krachtens artikel 51.

Daarbij zij tot goed begrip aangetekend dat het derde motief voor
regeling van een beroep krachtens artikel 51 (betreffende het functioneel
zelfstandig verrichten van voorbehouden handelingen) een ander motief
is dan het tweede motief voor regeling van een beroep in artikel 3
(betreffende de zelfstandige bevoegdheid). Het tweede motief voor
regeling van een beroep in artikel 3 betreft de behoefte aan het verlenen
van een zelfstandige bevoegdheid om op eigen initiatief voorbehouden
handelingen te verrichten (dan wel om deze handelingen aan anderen op
te dragen). Het gaat hier dus om die categorieën van beroepsbeoefe–
naren die zelf de indicatie stellen voor betrokken handelingen. Anders
gezegd: het gaat om die categorieën van beroepsbeoefenaren die zelf de
beslissing nemen of de desbetreffende voorbehouden handeling wordt
verricht, en zo ja, door wie. Deze categorieën van beroepsbeoefenaren
worden in de wet zelf genoemd (artikel 53); volgens het wetsvoorstel,
zoals dat thans luidt, betreft het hier de artsen, tandartsen en verloskun–
digen. Het derde motief voor regeling van een beroep krachtens artikel
51 betreft daarentegen niet de behoefte aan het verlenen van
zelfstandige bevoegdheden, maar de behoefte aan toepassing van de in
artikel 55a van het wetsvoorstel opgenomen regeling omtrent beroeps–
beoefenaren die deskundig zonder toezicht of tussenkomst van een
zelfstandig bevoegde (opdrachtgever) voorbehouden handelingen
verrichten. Het gaat bij dit motief dus om die categorieën van beroeps–
beoefenaren die niet zelf de indicatie stellen en niet zelf het initiatief
nemen tot het verrichten van voorbehouden handelingen, maar die wel
deskundig zijn om de betrokken handelingen in opdracht van een
zelfstandig bevoegde (opdrachtgever) zonder diens toezicht of tussen–
komst (met andere woorden functioneel zelfstandig) te verrichten.

In feite zijn in het voorgestelde stelsel van motieven voor het wettelijk
regelen van beroepen (hetzij in artikel 3, hetzij krachtens artikel 51) dus
vijf op zichzelf staande motieven in het geding die ten aanzien van een
bepaald beroep afzonderlijk, dan wel in combinatie aanwezig kunnen zijn
en die elk op hun eigen merites dienen te worden beoordeeld. Bij
toetsing van de beroepen aan deze motieven kan daarbij een mogelijke
uitkomst zijn dat voor een bepaald beroep slechts één van de betrokken
motieven aanwezig is. Afhankelijk van het antwoord op de vraag om welk
motief het hier gaat, zal er aanleiding zijn om het beroep in artikel 3, dan
wel krachtens artikel 51 te regelen. Ook is het mogelijk dat voor een
bepaald beroep meer motieven van toepassing zijn. Indien éèn of meer
van deze motieven betrekking heeft op regeling van een beroep in artikel
3, dan komt het betrokken beroep in aanmerking voor regeling in artikel
3. Zijn er slechts motieven voor regeling krachtens artikel 51 in het
geding, dan komt het betrokken beroep voor zodanige regeling in
aanmerking.
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De leden van de fractie van de PvdA zetten vraagtekens bij de voorge–
stelde wijze van toepassen van de motieven voor regeling van een
beroep in artikel 3, waarbij het aanwezig zijn van éèn van beide motieven
reeds leidt tot regeling van een beroep in genoemd artikel. Het was hen
niet duidelijk waarom in artikel 3 zowel beroepen worden geregeld die
een publiekrechtelijke tuchtrechtregeling kennen alsmede zelfstandig
voorbehouden handelingen mogen verrichten, als beroepen die ofwel
zelfstandig voorbehouden handelingen mogen verrichten ofwel een
publiekrechtelijk tuchtrecht kennen. Zij vroegen zich daarbi] eveneens af
of het afzonderlijk hanteren van de beide motieven er niet toe leidt dat er
meer beroepen in artikel 3 moeten worden geregeld. De genoemde leden
stelden in dit verband dat naar hun mening slechts het aanwezig zijn van
de beide motieven zou dienen te leiden tot regeling van een beroep in
artikel 3. Een combineren van beide motieven zou in hun ogen het meest
objectief werken en leiden tot een betere afgrendeling van artikel 3. Zij
vroegen om een nadere uitleg waarom hiervoor niet is gekozen.

Alvorens in te gaan op de door de leden van de fractie van de PvdA
aan de orde gestelde problematiek omtrent de wijze van toepassen van
de motieven voor regelmg van een beroep in artikel 3, zij tot goed begrip
kort ingegaan op de relatie tussen publiekrechtelijk tuchtrecht en consti–
tutieve registratie.

Volgens het stelsel van beroepenwetgeving, zoals ontworpen in het
onderhavige wetsvoorstel, kan het publiekrechtelijk tuchtrecht alleen dan
de beoogde werking hebben als de onder tuchtrechtelijk toezicht
geplaatste categorieën van beroepsbeoefenaren onder het stelsel van
constitutieve registratie worden gebracht en dus in artikel 3 worden
geregeld. De reden daarvoor is dat - in het in beginsel vrije stelsel van
het wetsvoorstel - zonder constitutieve registratie van de onder tucht–
rechtelijk toezicht geplaatste categorieën van beroepsbeoefenaren, de
tuchtcolleges over onvoldoende mogelijkheden beschikken om de
betrokken beroepsbeoefenaren gepaste maatregelen op te leggen. Dit
geldt met name waar het gaat om schendingen van de tuchtnormen die
dusdanig ernstig zijn dat het geven van een waarschuwing, een berisping
of het opleggen van een boete ontoereikend moeten worden geacht. In
de hier bedoelde gevallen dient met het oog op het volksgezondheids–
belang in het kader van de tuchtrechtspraak met name de titel van de
betrokken beroepsbeoefenaren - waarmee dezen zich kenbaar maken als
gekwalificeerde deskundigen –tijdelijk dan wel blijvend te kunnen
worden afgenomen. Zulks is slechts mogelijk in een stelsel van constitu–
tieve registratie, waarin het recht op het voeren van een beroepstitel is
gekoppeld aan de inschrijving in een register. De tuchtrechter kan
zodoende via schorsing of doorhaling van de inschrijving aan de
betrokken beroepsbeoefenaren het recht ontnemen om de titel te voeren.
Het toepassen van deze, voor een behoorlijk functioneren van tucht–
rechtspraak onontbeerlijke sancties, is niet mogelijk voor beroepen die
krachtens artikel 51 worden geregeld. Het recht op het voeren van de
opleidingstitels die krachtens dit artikel in het leven worden geroepen,
vloeit - anders dan bij de beroepstitels van artikel 3 - niet voort uit
inschrijving in een register, maar uit het met goed gevolg voltooid
hebben van een bepaalde opleiding.

Deze opleidingstitels kunnen derhalve niet tijdelijk of blijvend door de
tuchtrechter worden afgenomen. De om boven beschreven redenen
noodzakelijke koppeling tussen publiekrechtelijk tuchtrecht en constitu–
tieve registratie leidt er toe dat de behoefte aan het regelen van publiek–
rechtelijk tuchtrecht voor een bepaalde categorie van beroepsbeoefe–
naren aangemerkt dient te worden als een motief voor regeling van een
beroep in artikel 3. Op de vraag voor welke categorieën van beroepsbe–
oefenaren er behoefte bestaat aan publiekrechtelijk tuchtrecht en op
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basis van welke criteria deze behoefte wordt bepaald, wordt elders in
deze nota, onder het hoofdstuk tuchtrecht, uitgebreid ingegaan.

Wat de vraag betreft of de beide motieven voor regeling van een
beroep in artikel 3 gezamenlijk dan wel afzonderlijk moeten worden
toegepast, zij hier volstaan met de opmerking dat de behoefte aan
publiekrechtelijk tuchtrecht voor een bepaalde categorie van beroepsbe–
oefenaren op eigen merites, te weten aan de hand van ter zake gestelde
criteria, moet worden beoordeeld. Dit betekent dat deze beoordeling niet
zodanig gekoppeld dient te worden aan de beoordeling van de behoefte
aan een zelfstandige bevoegdheid tot het verrïchten van voorbehouden
handelingen dat enkel die beroepen voor publiekrechtelijk tuchtrecht in
aanmerking komen aan wie tevens een zelfstandige bevoegdheid op het
gebied van de voorbehouden handelingen wordt verleend. Immers, ook
voor categorieën van beroepsbeoefenaren die niet in aanmerking komen
voor zelfstandige bevoegdheden, kan er om redenen van volksgezond–
heidsbelang voldoende aanleiding zijn om de beroepsuitoefening onder
wettelijk geregeld tuchtrechtelijk toezicht te plaatsen, hetgeen betekent
dat de betrokken beroepsbeoefenaren reeds om die reden in artikel 3
geregeld dienen te worden.

Het bovenstaande samenvattend en mede in antwoord op hetgeen de
leden van de SGP-fractie terzake vroegen, kan gesteld worden dat beide
motieven op eigen merites moeten worden bezien en afzonderlijk moeten
kunnen leiden tot regeling van een beroep in artikel 3 en wel omdat er
voor bepaalde beroepsgroepen behoefte kan bestaan aan publiekrech–
telijk tuchtrecht zonder dat er een behoefte aan een zelfstandige
bevoegdheid op het gebied van de voorbehouden handelingen aanwezig
is. Ook omgekeerd geldt dat er reden is voor toepassing van artikel 3
indien er behoefte bestaat aan het verlenen van zelfstandige bevoegd–
heden, terwijl er geen behoefte bestaat aan tuchtrecht. Eén en ander
betekent - dit in antwoord op de vraag van de leden van de PvdA-fractie
- dat in artikel 3 zowel beroepen kunnen worden geregeld die voldoen
aan beide motieven (volgens het wetsvoorstel zoals dat thans luidt zijn
dit de artsen, tandartsen en verloskundigen) als beroepen die slechts aan
een van beide motieven voldoen (in het wetsvoorstel gaat het hier om de
apothekers, de verpleegkundigen, de psychotherapeuten en de klinisch
psychologen). Het afzonderlijk hanteren van beide motieven zou daarbij
tot gevolg kunnen hebben dat er meer beroepen in artikel 3 worden
geregeld dan het geval zou zijn bij een gezamenlijk hanteren van beide
motieven. In het laatste geval zouden immers alleen nog de artsen,
tandartsen en verloskundigen voor regeling in artikel 3 in aanmerking
komen omdat alleen voor deze drie categorieën van beroepsbeoefenaren
beide motieven aanwezig zijn. De verpleegkundigen, apothekers, klinisch
psychologen en psychotherapeuten zouden daarbij uit artikel 3
verdwijnen en wel omdat voor deze categorieën van beroepsbeoefenaren
de behoefte aan een zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van
voorbehouden handelingen niet aanwezig is. Dit betekent tevens dat voor
genoemde categorieën van beroepsbeoefenaren geen publiekrechtelijk
tuchtrecht in het leven zou kunnen worden geroepen, ondanks het feit
dat deze categorieën van beroepsbeoefenaren naar onze mening voldoen
aan de criteria aan de hand waarvan de behoefte aan publiekrechtelijk
tuchtrecht wordt beoordeeld. Uit een oogpunt van volksgezondheids–
belang, in samenhang met de overweging dat afzonderlijke criteria
gesteld zijn voor toepassing van beide motieven, achten wij het derhalve
bezwaarlijk als alleen een aanwezig zijn van beide motieven zou kunnen
leiden tot regeling van een beroep in artikel 3.

De leden van de fractie van het CDA stelden voor dat voor alle
beroepen die in de wet geregeld worden de instrumenten van publiek–
rechtelijk tuchtrecht, periodieke registratie en medisch toezicht moeten
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worden toegepast, waarbij de periodieke registratie eventueel op termijn
zou kunnen worden ingevoerd. Zij wilden weten of dit voorstel wordt
overgenomen. De leden van de fractie van de VVD vroegen in dit
verband welke zwaarwegende argumenten er toe kunnen leiden dat niet
voor aile beroepen die in artikel 3 worden geregeld bovengenoemde
instrumenten «automatisch» worden toegepast. Het kwam de leden van
deze fractie voor dat de «zwaarte» van de regeling ex artikel 3 een
dergelijk «automatisme» zou kunnen rechtvaardigen.

Zoals hierboven in antwoord op vragen van de leden van de fractie van
de PvdA reeds is uiteengezet, kan zowel de behoefte aan publiekrech–
telijk tuchtrecht als de behoefte aan een zelfstandige bevoegdheid op
het gebied van de voorbehouden handelingen leiden tot regeling van een
beroep in artikel 3. Beide motieven voor wettelijke regeling van beroepen
in artikel 3 moeten daarbij op eigen merites worden beoordeeld. Volgens
een dergelijk stelsel van motieven is het in principe dus mogelijk dat voor
een beroep wel het motief betreffende de behoefte aan een zelfstandige
bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van
toepassing is, terwijl het motief betreffende de behoefte aan tuchtrecht
i.c. niet aanwezig wordt geacht. In het hier geschetste geval dient het
betrokken beroep om reden van aanwezigheid van het eerste motief in
artikel 3 geregeld te worden, terwijl voor dit beroep geen publiekrech–
telijk tuchtrecht in het leven behoeft te worden geroepen en wel omdat
aan publiekrechtelijk tuchtrecht voor het betrokken beroep geen of
onvoldoende behoefte bestaat. Met andere woorden: in het voorgestelde
stelsel zal alleen dan een regeling van publiekrechtelijk tuchtrecht plaats–
vinden indien aan zodanige regeling ook daadwerkelijk behoefte bestaat
en zal een dergelijke regeling niet automatisch worden toegepast op alle
in artikel 3 genoemde beroepen. Door de regeling van publiekrechtelijk
tuchtrecht voor een bepaald beroep afhankelijk te stellen van de uitkomst
van een afzonderlijke toetsing van de behoefte aan zo'n regeling en niet
een automatisch gevolg te laten zijn van het feit dat betrokken beroeps–
groep reeds (om een andere reden) in artikel 3 is opgenomen, wordt
voorkomen dat er publiekrechtelijk tuchtrecht in het leven behoeft te
worden geroepen voor beroepsgroepen waarvoor zakelijk gezien aan
tuchtrecht geen of onvoldoende behoefte bestaat. Daarmee wordt
overbodige regelgeving vermeden en wordt de tuchtrechter niet
zwaarder belast dan strikt genomen nodig is. Voor de goede orde zij in
dit verband evenwel nog opgemerkt dat, zoals het wetsvoorstel thans
luidt, voor alle beroepen waarop het motief betreffende de zelfstandige
bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van
toepassing is (artsen, tandartsen, verloskundigen) eveneens het motief
van de behoefte aan tuchtrecht aanwezig is. Dit betekent dat voor alle
thans in artikel 3 genoemde beroepen publiekrechtelijk tuchtrecht zal
worden geregeld.

Wat de toepassing van de regeling omtrent maatregelen wegens
ongeschiktheid betreft, kan worden opgemerkt dat volgens het
wetsvoorstel alle in artikel 3 geregelde categorieën van beroepsbeoefe–
naren onder deze regeling vallen.

Wat betreft de periodieke registratie zij tenslotte opgemerkt dat dit
instrument volgens het stelsel van het wetsvoorstel in principe voor alle
in artikel 3 geregelde beroepen kan worden toegepast. Daarbij zij echter
aangetekend dat - mede vanwege de door de leden van de fractie van de
VVD gesignaleerde administratieve en zakelijke lasten - zeer terug–
houdend gebruik gemaakt dient te worden van de mogelijkheden die het
wetsvoorstel op dit punt biedt. In hoofdstuk 5 van deze nota (Registratie
en titelbescherming) wordt nader ingegaan op de overwegingen die een
rol spelen bij de beoordeling van de vraag of voor een bepaald beroep al
dan niet van overheidswege periodieke registratie dient te worden
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ingevoerd en op de redenenen waarom terughoudend wetgevingsbeleid
op dit gebied is aangewezen. Hier zij volstaan met de opmerking dat het
regelen van een beroep in artikel 3 niet zonder meer betekent dat de
betrokken beroepsbeoefenaren ook onder het stelsel van periodieke
registratie zullen worden gebracht.

De leden van de SGP-fractie vroegen de regering te bevestigen dat de
behoefte aan medisch toezicht en aan periodieke registratie geen
zelfstandige motieven vormen voor regeling van een beroep in artikel 3.
Tevens vroegen zij of de regering voorziet dat in de toekomst nog andere
beroepen dan de nu in artikel 3 genoemde zullen moeten worden
opgenomen.

Wij kunnen de stelling van de leden van de SGP-fractie bevestigen dat
als motieven voor regeling van een beroep in artikel 3 uitsluitend zullen
gelden de behoefte aan een zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten
van voorbehouden handelingen en de behoefte aan publiekrechtelijk
tuchtrecht. De behoefte aan toepassmg van de regeling omtrent maatre–
gelen wegens ongeschiktheid en aan periodieke registratie zullen
derhalve geen motieven voor regeling van een beroep in artikel 3
vormen. De vraag of in de toekomst nog andere beroepen dan degene
welke nu reeds in dit artikel worden genoemd voor een regeling in artikel
3 in aanmerking komen, kan vooralsnog niet ontkennend of bevestigend
worden beantwoord. Niet uitgesloten kan immers worden dat in de
toekomst ook voor andere beroepen een of beide motieven voor regeling
in artikel 3 kunnen gaan gelden. Zo zou bijvoorbeeld het thans lopende
evaluatieonderzoek naar het interne tuchtrecht voor fysiotherapeuten aan
het licht kunnen brengen dat er voor deze beroepsgroep behoefte
bestaat aan publiekrechtelijk tuchtrecht, hetgeen in voorkomend geval er
toe zou leiden dat ook deze beroepsgroep in artikel 3 geregeld dient te
worden.

De leden van de fractie van de VVD vroegen in hoeverre de nu reeds
gemaakte keuze van de in artikel 3 te regelen beroepen vooruitloopt op
de toetsing van de betrokken beroepen door de BIG-Raad aan de
gestelde criteria. Daarbij merkten zij op dat de gekozen wetssystematiek
er toe leidt dat de beroepen die op basis van het motief van de behoefte
aan een zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden
handelingen voor regeling in artikel 3 in aanmerking komen, thans reeds
in de wet moeten worden genoemd, temeer waar artikel 53 expliciteert
welke beroepsgroepen welke voorbehouden handelingen mogen
verrichten.

Allereerst zij in antwoord op de vraag van de leden van de fractie van
de VVD opgemerkt dat volgens het stelsel van het wetsvoorstel niet
alleen de beroepen waarvoor het motief van de behoefte aan een
zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden hande–
lingen geldt, maar ook de beroepen waarvoor het motief van de behoefte
aan publiekrechtelijk tuchtrecht aanwezig is, in de wet genoemd dienen
te worden. Beide motieven leiden immers tot regeling van een beroep in
de wet. De beroepen waarvoor een of beide van deze motieven gelden,
dienen in artikel 3 te worden genoemd, alsmede in hoofdstuk III van de
wet (Bepalingen inzake de beroepen). De beroepen waarvoor publiek–
rechtelijk tuchtrecht zal gelden, dienen bovendien in artikel 62, tweede
lid, te worden genoemd.

Ten aanzien van de vraag in hoeverre het nu reeds noemen van de
beroepen die voor een artikel 3-regeling in aanmerking komen, vooruit–
loopt op de toetsing door de Raad voor de beroepen in de individuele
gezondheidszorg, kan opgemerkt worden dat over de thans in artikel 3
genoemde beroepen reeds is geadviseerd door de Nationale Raad voor
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de Volksgezondheid. In zijn advies van oktober 1987 inzake voorbe–
houden handelingen stelt de Raad dat als zelfstandig bevoegden op het
gebied van de voorbehouden handelingen de arts, de tandarts en de
verloskundige in artikel 53 opgenomen dienen te worden. In zijn advies
van januari 1989 over de regeling van het tuchtrecht in de wet, stelt de
Raad de in het wetsvoorstel genoemde beroepen die voor publiekrech–
telijk tuchtrecht in aanmerking komen niet ter discussie, doch beveelt
slechts aan om in aanvulling op de in het wetsvoorstel reeds genoemde
beroepen, ook voor het beroep van fysiotherapeut een wettelijk tucht–
recht in te stellen. Behoudens waar het gaat om het beroep van fysiothe–
rapeut - waarop elders in deze nota onder het hoofdstuk Tuchtrecht–
spraak nader wordt ingegaan - kan dus gesteld worden dat de keuze van
de thans in artikel 3 genoemde beroepen overeenstemt met hetgeen
door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid naar voren is gebracht
omtrent het voldoen van betrokken beroepen aan de motieven voor
regeling in artikel 3. Gezien de reeds beschikbare adviezen van de
Nationale Raad voor de Volksgezondheid met betrekking tot betrokken
beroepen, lijkt het ons niet nodig en ook niet in de lijn van de verwach–
tingen te liggen dat de toekomstige Raad voor de beroepen in de indivi–
duele gezondheidszorg nogmaals de nu in artikel 3 opgenomen beroepen
aan een toetsing onderwerpt.

De leden van de fracties van de PvdA, VVD en SGP vroegen of alle drie
de motieven voor regeling van een beroep krachtens artikel 51 afzon–
derlijk leiden tot regeling van een beroep krachtens genoemd artikel of
dat er voor een dergelijke regeling sprake moet zijn van een gezamenlijk
aanwezig zijn van de betrokken motieven.

Zoals eerder reeds is opgemerkt, gaat het - evenals het geval is bij de
motieven die leiden tot regeling van een beroep in artikel 3 - bij de
motieven voor regeling van een beroep krachtens artikel 51 om afzonder–
lijke motieven die op eigen merites beoordeeld dienen te worden. De
aanwezigheid van een van die motieven is derhalve aanleiding om tot
regeling van een beroep krachtens artikel 51 over te gaan.

De leden van de fractie van de PvdA zetten vraagtekens bij de
toevoeging van het derde motief voor regeling van een beroep krachtens
artikel 51, te weten de behoefte aan toepassing van de regeling omtrent
beroepsbeoefenaren die deskundig zonder toezicht of tussenkomst van
een zelfstandig bevoegde (opdrachtgever) voorbehouden handelingen
verrichten. Aangezien in het stelsel van motieven voor regeling van een
beroep in artikel 3 elk motief afzonderlijk leidt tot regeling in artikel 3,
geloofden deze leden dat de wet door toevoeging van het derde motief
voor regeling krachtens artikel 51 in zichzelve inconsequent wordt.

Indien wij de hier door de leden van de fractie van de PvdA aan de
orde gestelde problematiek goed begrijpen, ligt de kern daarvan in de
verhouding tussen enerzijds het motief voor regeling van een beroep in
artikel 3 betreffende de behoefte aan een zelfstandige bevoegdheid tot
het verrichten van voorbehouden handelingen en anderzijds het motief
voor regeling van een beroep krachtens artikel 51 betreffende de
behoefte aan toepassing van de in artikel 55a opgenomen regeling
omtrent het functioneel zelfstandig verrichten van voorbehouden hande–
lingen.

Zoals in het begin van dit hoofdstuk reeds is uiteengezet, betreft het
hier twee verschillende motieven. Het motief voor regeling in artikel 3
betreft kort gezegd de categorieën van beroepsbeoefenaren die de
indicatie stellen tot de voorbehouden handelingen en het verrichten
daarvan kunnen opdragen aan andere beroepsbeoefenaren. De desbe–
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treffende categorieën van beroepsbeoefenaren worden genoemd in
artikel 53. Het motief voor regeling krachtens artikel 51 heeft daaren–
tegen betrekking op die categorieën van beroepsbeoefenaren die
deskundig zijn om in opdracht van een in artikel 53 genoemde
zelfstandig bevoegde voorbehouden handelingen functioneel zelfstandig
te verrichten, dat wil zeggen zonder toezicht of tussenkomst van de
opdrachtgever.

De toevoeging van het derde motief voor regeling krachtens artikel 51,
welke toevoeging nodig is geworden door het opnemen in het
wetsvoorstel van een specifieke regeling omtrent het functioneel
zelfstandig verrichten van voorbehouden handelingen, maakt dus naar
onze mening het voorgestelde stelsel van motieven geenszins inconse–
quent.

De leden van de fractie van de PvdA vroegen zich af in hoeverre het
motief van de publieksvoorlichting aanleiding geeft tot regeling van zeer
veel beroepen waarvan op dit moment de opleidingseisen goed zijn
geregeld. De publieksvoorlichting plaatst de keuze voor regeling
krachtens de wet, zo dachten zij, toch wel in een ander daglicht.

In de eerste plaats willen wij hierover opmerken dat in het in het
onderhavige wetsvoorstel ontworpen stelsel van beroepenwetgeving,
volgens hetwelk het iedereen vrij zal staan om, met uitzondering van
voorbehouden handelingen, het terrein van de geneeskunst te betreden,
de publieksvoorlichting door middel van beschermde titels een belang–
rijke plaats inneemt. Deze titels stellen het publiek immers in staat om de
gekwalificeerde deskundigen op een bepaald terrein van de individuele
gezondheidszorg te onderscheiden van de niet-gekwalificeerden. Dit
belang van publieksvoorlichting door middel van beschermde titels komt
daarbij naar onze mening niet in een ander daglicht te staan nu in het
voorgestelde stelsel van motieven de behoefte aan publieksvoorlichting
zal dienen als motief voor regeling van een beroep krachtens artikel 51.

Voor de vrees van de leden van de fractie van de PvdA dat er zeer veel
beroepen louter op basis van het motief van de behoefte aan publieks–
voorlichting voor een regeling krachtens artikel 51 in aanmerking komen,
hebben wij begrip. Dit motief speelt echter alleen voor die beroepen
waarvan een niet onbelangrijk deel van de beoefenaren zich rechtstreeks
tot het publiek richt en zelfstandig werkzaam is. Voorts is het zo dat met
het wettelijk regelen van een beroep het volksgezondheidsbelang in
betekenende mate moet worden gediend. Op pagina 11 van de memorie
van toelichting zijn de overwegingen vermeld die in dat kader een rol
spelen. Als voorwaarden voor het wettelijk regelen van een beroep
worden daar onder meer genoemd dat de omvang van de beroepsgroep
voldoende groot is, dat de beroepsbeoefenaren redelijk over het land zijn
verspreid, dat de beroepsgroep voldoende is georganiseerd en zich richt
op de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de beroepsuit–
oefening, dat het werkterrein van de betrokken beroepsgroep zich
voldoende laat onderscheiden van dat van andere categorieën van
beroepsbeoefenaren, dat de door betrokken beroepsbeoefenaren toege–
paste behandelmethoden in positieve zin bijdragen aan de volksge–
zondheid en dat het hoofdbestanddeel van de werkzaamheden van deze
beroepsbeoefenaren de individuele gezondheidszorg betreft. Het is ons
voornemen om deze overwegingen zodanig te betrekken bij de beoor–
deling van de vraag of ten aanzien van een bepaald beroep al dan niet tot
regelgeving moet worden overgegaan, dat ook wat betreft de toepassing
van artikel 51 sprake zal zijn van een terughoudend wetgevingsbeleid.

De leden van de fractie van de PvdA konden voorts de logica ervan
niet doorgronden dat een beroep dat vrijwel uitsluitend in loondienst
wordt verricht, niet geregeld behoeft te worden.
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Uit het voorgestelde stelsel van motieven voor regeling van een beroep
krachtens artikel 51 volgt geenszins dat een beroep dat vrijwel
uitsluitend in loondienst wordt verricht, niet geregeld behoeft te worden.
Indien de aan het woord zijnde leden in hun vraag doelen op het motief
van de behoefte aan publieksvoorlichting, kan opgemerkt worden dat het
al dan niet aanwezig zijn van dat motief samenhangt met de mate waarin
de betrokken beroepsbeoefenaren zich zelfstandig tot het publiek
richten. Waar van een dergelijk zich zelfstandig richten tot het publiek
sprake is, kan er behoefte bestaan aan het beschermen van de titel van
de betrokken beroepsbeoefenaren, opdat het publiek wordt voorgelicht
omtrent de deskundigheid van de beroepsbeoefenaren tot wie het zich
wendt. Of de betrokken beroepsbeoefenaren daarbij al dan niet
overwegend in loondienst werkzaam zijn, is in dit verband niet relevant.
Het gaat bij het motief van publieksvoorlichting niet om de arbeidsver–
houdingen waarin de betrokken beroepsbeoefenaren werken, maar om
de vraag of zij zich zelfstandig tot het publiek richten. Het motief van de
publieksvoorlichting kan dus met andere woorden in principe ook
aanwezig zijn ten aanzien van beroepen waarvan de beoefenaren in de
regel in loondienst werkzaam zijn. Dit geldt overigens evenzeer voor de
overige twee motieven voor regeling van een beroep krachtens artikel
51, waarbij gesteld kan worden dat het motief betreffende het
functioneel zelfstandig verrichten van voorbehouden handelingen, naar
het zich thans laat aanzien, zelfs in overwegende mate betrekking zal
hebben op in de regel in loondienst werkende categorieën van beroeps–
beoefenaren.

De leden van de fractie van de PvdA kwamen aarzelend tot de
conclusie dat de criteria om beroepen krachtens de wet te regelen niet
tot een sluitend inzicht leiden en zij nodigden de regering uit hierop
nogmaals te reageren.

Het stelsel van motieven voor regeling van een beroep krachtens
artikel 51 dient bezien te worden in verband met het instrumentarium dat
ontworpen is met betrekking tot de krachtens dat artikel te regelen
beroepen. Regeling van een beroep krachtens artikel 51 brengt met zich
dat de titel van betrokken beroepsbeoefenaren wordt beschermd, dat de
opleiding tot het beroep wordt geregeld (of indien dit niet nodig is, wordt
aangewezen) en dat de regeling omtrent het functioneel zelfstandig
verrichten van voorbehouden handelingen kan worden toegepast. In het
voorgestelde stelsel van motieven voor regeling van een beroep
krachtens artikel 51 vormt nu de behoefte aan toepassing van elk van
deze instrumenten afzonderlijk een zelfstandig motief voor regeling van
een beroep krachtens dat artikel. Mede in het licht van hetgeen eerder in
dit hoofdstuk reeds is gesteld over de motieven voor wettelijke regeling,
menen wij dat er wel degelijk sprake is van een logisch en samen–
hangend stelsel van motieven voor regeling van een beroep krachtens
artikel 51.

De leden van de CDA-fractie vroegen om een indicatie van de admini–
stratieve en handhavingslasten van de krachtens artikel 51 in het leven te
roepen opleidingstitels, waarbij zij er van uitgingen dat alle krachtens
artikel 51 te regelen beroepen een beschermde opleidingstitel zullen
krijgen.

Aan de krachtens artikel 51 te regelen opleidingstitels zullen geen
noemenswaardige administratieve lasten zijn verbonden, aangezien het
recht op het voeren van deze titels niet ontstaat door inschrijving in een
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register, doch rechtstreeks voortvloeit uit het met goed gevolg voltooid
hebben van krachtens genoemd artikel geregelde of aangewezen oplei–
dingen.

Wat de handhavingslasten betreft zijn - mede gelet op de handha–
vingslasten die de huidige beroepenwetgeving en de daarin geregelde
titels met zich brengen - geen bijzondere problemen te verwachten. Een
concrete indicatie van de handhavingslasten kan echter vooralsnog niet
gegeven worden, aangezien het aantal beroepen dat voor een regeling
krachtens artikel 51 in aanmerking komt nog niet vaststaat.

De leden van de fractie van het CDA vroegen nader toe te lichten
waaraan gedacht wordt bij het publieke belang dat aanwezig moet zijn
bij het regelen van een opleiding krachtens artikel 51. De leden van de
GPV-fractie zouden het in dat verband op prijs stellen, als nader zou
worden aangegeven welke criteria worden gehanteerd om het begrip
publiek belang te objectiveren.

Het publieke belang betreft hier het belang dat patiënten/consumenten
hebben bij goed opgeleide beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
De kwaliteit van de zorgverlening wordt in hoge mate bepaald door de
kwaliteit van de beroepsbeoefenaren, welke weer voor een belangrijk
deel wordt bepaald door de inhoud en kwaliteit van de gevolgde oplei–
dingen. Wij achten het daarom van belang dat de opleidingen in de
gezondheidszorgsector van goed niveau zijn en de studenten op
adequate wijze voorbereiden op hun toekomstige beroepsuitoefening. Dit
betekent echter niet zonder meer dat alle opleidingen in de gezondheids–
zorgsector in het kader van de wet geregeld dienen te worden. Voor een
dergelijke regeling bestaat alleen een noodzaak indien blijkt dat zonder
dergelijke regeling de inhoud en kwaliteit van een opleiding onvoldoende
gegarandeerd kan worden. Voor bijvoorbeeld opleidingen in de particu–
liere sfeer die van kwalitatief hoog niveau zijn, is deze noodzaak niet
aanwezig. In dat geval zou met het wettelijk regelen van de betrokken
opleiding geen publiek belang worden gediend.

Het lid van de RPF-fractie vroeg of de constatering juist was dat voor
de beroepen die uit artikel 3 verdwijnen vanwege het vervallen van de
behoefte aan publieksvoorlichting als motief voor regeling in dat artikel,
geen stelsel van constitutieve registratie en titelbescherming in het leven
wordt geroepen.

Aangezien de behoefte aan publieksvoorlichting niet zal gelden als
motief voor regeling in artikel 3, doch als motief voor regeling krachtens
artikel 51, zullen beroepen waarvoor dit motief geldt krachtens artikel 51
geregeld gaan worden. Voor deze beroepen zal inderdaad het stelsel van
constitutieve registratie niet van toepassing zijn. Wel zal voor deze
beroepen een beschermde opleidingstitel in het leven worden geroepen.

De leden van de fractie van het CDA merkten op dat, indien een
beroep niet krachtens artikel 51 wordt geregeld om reden dat de
opleiding tot dat beroep reeds op andere wijze genoegzaam is geregeld,
aan het betrokken beroep geen kwaliteitseisen kunnen worden gesteld
krachtens artikel 56. Zij waren van mening dat alle beroepen waarvoor
het motief van publieksbelang voor een goed geregelde opleiding geldt,
op dezelfde manier moeten worden behandeld. Ook de leden van de
fractie van de VVD vroegen de aandacht voor de relatie tussen regeling
van een beroep krachtens artikel 51 en de (on)mogelijkheden om artikel
56 toe te passen. In dit verband wezen zij onder meer op het belang van
het (medisch) toezicht op het handelen van beroepsbeoefenaren. Zij
achtten het een taak van de BIG-Raad om over deze zaken uitsluitsel te
geven.
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De leden van de hier aan het woord zijnde fracties gaan er in hun
commentaar terecht van uit dat de in artikel 56 genoemde instrumenten
alleen toegepast kunnen worden met betrekking tot beroepen die
krachtens artikel 51 (dan wel in artikel 3) geregeld worden. Voor
beroepen die voor generlei regeling in het kader van de wet in
aanmerking komen, zal de behoefte aan toepassing van artikel 56 zich
onzes inziens niet doen gelden. Wij hebben geen aanwijzingen dat voor
beroepen waarvoor geen behoefte bestaat aan achtereenvolgens
publiekrechtelijk tuchtrecht, het verlenen van zelfstandige bevoegdheden
tot het verrichten van voorbehouden handelingen, de toepassing van de
regeling omtrent het functioneel zelfstandig (zonder toezicht of tussen–
komst van de opdrachtgever) verrichten van voorbehouden handelingen,
publieksvoorlichting door middel van een beschermde titel en ten slotte
een publiekrechtelijke opleidingsregeling, wel behoefte zou bestaan aan
een regeling omtrent in artikel 56 genoemde kwaliteitsaspecten.

Wat betreft het door de leden van de fractie van de WD genoemde
belang van het medisch toezicht, kan tenslotte worden opgemerkt dat dit
toezicht alleen kan gelden voor in artikel 3 geregelde beroepen. De
redenen daarvoor zijn overeenkomstig die op grond waarvan tuchtrech–
telijk toezicht alleen kan gelden voor in artikel 3 geregelde beroepen en
die eerder in dit hoofdstuk reeds aan de orde zijn gesteld. Wellicht ten
overvloede zij in dit verband nog opgemerkt dat in het thans voorge–
stelde stelsel van motieven voor wettelijke regeling, de behoefte aan
toepassing van de regeling inzake maatregelen wegens ongeschiktheid
niet als motief voor het wettelijk regelen van een beroep zal gelden.

De leden van de fracties van de PvdA en de SGP vroegen zich af welke
beroepen de regering voornemens is om op grond van de motieven voor
wettelijke regeling krachtens artikel 51 te regelen. De leden van de
fractie van de SGP vroegen in dit verband of zij ervan moesten uitgaan
dat alle beroepen die sinds de indiening van het wetsvoorstel uit artikel 3
zijn verwijderd, zullen worden ondergebracht in een regeling krachtens
artikel 51.

Over de vraag welke beroepen voor een regeling krachtens artikel 51
in aanmerking komen, zal de Nationale Raad voor de Volksgezondheid -
en te zijner tijd de Raad voor de beroepen in de individuele gezond–
heidszorg - van advies dienen. Aan de hand van deze adviezen zullen wij
ons standpunt terzake bepalen. Wat betreft de beroepen die uit artikel 3
zijn verdwenen nu de behoefte aan publieksvoorlichting een motief is
voor regeling krachtens artikel 51 in plaats van voor regeling in artikel 3,
kan opgemerkt worden dat uitgangspunt is dat de betrokken beroepen
voor regeling krachtens artikel 51 in aanmerking zullen komen. Overigens
zij er in dit verband nogmaals op gewezen dat wat betreft de toepassing
van artikel 51 een terughoudend wetgevingsbeleid gevoerd zal worden.

De leden van de PvdA-fractie konden zich niet aan de indruk
onttrekken dat de gevolgen van regeling van een beroep in artikel 3 nog
onvoldoende helder zijn uitgewerkt. Daarom vroegen zij wat de invoering
van de wet BIG verandert aan de bestaande opleidingsregels.

Voor zover voor beoefenaren van de hier in het geding zijnde beroepen
bij algemene maatregel van bestuur opleidingsregelingen worden vastge–
steld, wordt beoogd deze regelingen zodanig op te stellen dat degenen
die voldoen aan de daarin gestelde opleidingseisen ook daadwerkelijk
deskundig kunnen worden geacht ter zake van de handelingen die in de
betrokken deskundigheidsomschrijvingen zijn opgesomd. Om redenen
van terughoudend wetgevingsbeleid zullen de opleidingsregelingen zich

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 19 522, nr. 20 14



daarbij beperken tot die opleidingseisen die, met het oog op het volksge–
zondheidsbelang, noodzakelijk moeten worden geacht. Van reeds
bestaande opleidingsregelingen zal bij het totstandbrengen van bedoelde
algemene maatregelen van bestuur aan de hand van bovenbeschreven
uitgangspunten de maat genomen worden.

De leden van de fractie van de PvdA gaven de regering in overweging
het standpunt ten aanzien van de administratieve registratie voor
krachtens artikel 51 te regelen beroepen te heroverwegen. Zij vroegen
zich af of niet slechts dan sprake kan zijn van controle op het niet ten
onrechte voeren van een beschermde opleidingstitel indien geregistreerd
is wie bevoegd zijn een dergelijke opleidingstitel te voeren. Zij achtten
daarnaast, los van de onderhavige wet, registratie van belang in het
kader van een te ontwikkelen arbeidsmarktbeleid in de zorgsector. De
leden van de SGP-fractie konden instemmen met het voorstel om voor
de krachtens artikel 51 te regelen beroepen af te zien van het opzetten
van registers.

De leden van de PvdA-fractie hebben verschillende argumenten aange–
voerd die pleiten voor het invoeren van registratie van beoefenaren van
beroepen die zullen vallen onder artikel 51. Wij zijn niet ongevoelig voor
deze argumenten, maar menen dat bij het maken van een keuze toch ook
andere factoren moeten meespelen. Bij het doen van een keuze zal
voorop moeten staan het belang dat de onderhavige wet beoogt te
dienen. Bij de invoering daarvan zal gestreefd moeten worden naar een
zo groot mogelijke beperking van de daaraan verbonden lasten. Het
belang van de onderhavige wet ligt niet op het terrein van het arbeids–
marktbeleid. Voor een controle op de bescherming van een opleidings–
titel door bescherming van het diploma is registratie op grond van de
onderhavige wet niet strikt nodig. Op grond van artikel 101 kurmen de
ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van de wet
van de betrokkenen inzage vorderen van bescheiden, waaronder bijvoor–
beeld diploma's. Op deze wijze is controle mogelijk op het ten onrechte
voeren van een opleidingstitel. Indien in voorkomend geval wordt
vermoed dat een opleidingstitel ten onrechte wordt gevoerd, zal men
zich dus kunnen wenden tot deze ambtenaren (de inspectie). Wij geven
er, een en ander in aanmerking genomen, de voorkeur aan op het terrein
van de registratie van de hier aan de orde zijnde beroepen het geven van
regels over te laten aan de bij het onderwerp betrokken particuliere
organisaties, zoals beroepsorganisaties en opleidingsinstellingen.

De leden van de VVD-fractie vroegen zich af of niet een aanvullende
regeling zou moeten worden getroffen voor bijvoorbeeld een verplichting
tot regelmatige her– en bijscholing, opdat de bescherming van de oplei–
dingstitel niet leidt tot een quasi-kwalitatieve «bescherming» van de
consument/patiënt. Zij vroegen in hoeverre een aanvulling van artikel 8
voor de periodieke registratie mogelijkheden biedt voor zelfregulering
door krachtens artikel 51 geregelde beroepen.

Het wetsontwerp verzet zich er niet tegen dat beroepsorganisaties zelf
regels geven voor regelmatige her– en bijscholing. Een aanvullende
regeling, voor beroepen die vallen onder artikel 51, waarover de leden
van de VVD-fractie spraken, is daarvoor niet nodig. Waar nodig zal het
treffen van maatregelen door de betrokken partijen in het veld van de
gezondheidszorg van de zijde van de rijksoverheid worden bevorderd.

Het lid van de fractie van de RPF informeerde in hoeverre organisaties
van beroepsbeoefenaren reeds zijn overgegaan tot registratie van
beroepsbeoefenaren en welke organisaties dit betrof.
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Voor zover ons bekend zijn er geen organisaties van beroepsbeoefe–
naren die zijn overgegaan tot registratie van alle beoefenaren van een
bepaald basisberoep. Wel kan worden gewezen op de specialistenre–
gisters van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering
der Geneeskunst en de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der
Tandheelkunde, waarin alle beoefenaren van de geneeskundige specia–
lismen respectievelijk tandheelkundige specialismen zijn ingeschreven.

Zowel de leden van de fractie van de VVD als die van D66 en van de
RPF vroegen om in te gaan op de positie van de chiropractie indien het
maken van röntgenfoto's gaat behoren tot de voorbehouden handelingen
en het beroep van chiropractor niet zou behoren tot de beroepen
waarvan de beoefenaren zelfstandig bevoegd worden verklaard tot het
verrichten van die handelingen. Verwezen wordt in dit verband naar een
brief van de Nederlandse chiropractoren associatie, van 6 juni 1990, aan
de leden van de vaste Commissie voor de volksgezondheid van de
Kamer, terwijl tevens gewezen wordt op de motie-Terpstra/Beinema
(Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17481,nr. 10).

Inderdaad behoort het maken van röntgenfoto's tot de voorbehouden
handelingen, genoemd in artikel 53, zevende lid, van het wetsvoorstel.
Tot het verrichten van die handelingen worden in dat artikel bevoegd
verklaard de artsen en de tandartsen, zulks binnen de grenzen die
krachtens de Kernenergiewet worden gesteld, en, wat de tandartsen
aangaat, voorts voor zover die handelingen behoren tot het terrein van
hun deskundigheid. Dit betekent dat, zolang de wet daarin niet voorziet,
chiropractoren niet zelfstandig (dat wil zeggen zonder opdracht van een
arts) bevoegd zullen zijn tot het maken van röntgenfoto's. Het lid van de
RPF-fractie vreesde dat dit de uitoefening van het beroep van chiroprac–
toren wel eens in ernstige mate zou kunnen belemmeren. De leden van
de fractie van D66 merkten in dit verband op dat de chiropractoren op
deze wijze afhankelijk worden van andere beroepsgroepen. De leden van
de VVD-fractie, die in dit verband ook wezen op een publikatie over een
in Engeland verricht onderzoek, gaven aan dat deze zaak temeer klemt
omdat zij zich moeilijk een oordeel kunnen vormen over de vraag of de
opleiding tot chiropractor adequaat is om «bevoegd en bekwaam»
zelfstandig röntgenapparatuur te bedienen.

Wij menen in het voetspoor van de leden van de VVD-fractie dat het,
om tot een evenwichtig oordeel over de hier gestelde vragen te komen,
allereerst nodig is over een helder beeld te beschikken omtrent het
beroep van chiropractor en de opleiding tot dat beroep. Dit is ook
onderkend in de hiervoor genoemde motie-Terpstra/Beinema, voor zover
daarin gesproken wordt over het bereiken van eenstemmigheid over
methodiek, indicatiestelling, kwaliteitscontrole en opleiding. Aan de
Nationale Raad voor de Volksgezondheid is verzocht over een en ander
advies uit te brengen. Wij verwachten dat deze advisering aanknopings–
punten zal bieden om tot een oordeel over deze zaak te komen, op de
grondslag waarvan bezien kan worden welke maatregelen nodig zijn.
Bovendien zullen wij bij onze overwegingen ter zake gebruik maken van
de resultaten van het onderzoek dat de Rijksuniversiteit Limburg thans in
opdracht van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
uitvoert naar het functioneren, in inhoudelijke en organisatorische zin,
van de beroepsgroep der chiropractoren. De plaats en functie van de
röntgendiagnostiek zullen in deze studie worden betrokken. De
rapportage wordt in de loop van het jaar 1991 verwacht.

Het lid van de RPF-fractie informeerde naar de positie van tandartsen.
Hij vroeg zich af in hoeverre het wetsvoorstel toelaat dat tandartsen
röntgenfoto's bij patiënten kunnen nemen.
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Volgens het wetsvoorstel zijn tandartsen zelfstandig bevoegd tot het
maken van röntgenfoto's bij patiënten voor zover zij daarbij blijven
binnen hun wettelijk omschreven terrein van deskundigheid en voor zover
zij over de bekwaamheid beschikken om deze handeling naar behoren te
verrichten.

HOOFDSTUK3. SYSTEEM DER WET

§ 1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie gingen nader in op het belang dat over de
inhoud van het wetsvoorstel en de gevolgen ervan voorlichting wordt
gegeven aan het publiek. Zij verduidelijkten hun in het voorlopig verslag
gemaakte opmerkingen door er op te wijzen dat zij graag hadden
vernomen hoe de regering het publiek een en ander wil duidelijk maken.
Zij legden er de klemtoon op dat ook voorlichting moet worden gegeven
over de bekostiging. De leden van de PvdA-fractie stelden vast dat in de
memorie van antwoord nog onvoldoende inzicht is gegeven in hoeverre
de voorlichting rondom de wet ten behoeve van de consument wordt
geregeld. Naar hun inzicht zou meer zicht moeten worden geboden op
de wijze waarop dat zal geschieden.

In de memorie van antwoord is het belang van een goede voorlichting
van regeringswege reeds onderstreept. Bij de voorlichting zal gebruik
kunnen worden gemaakt van de aan de overheid rechtstreeks ten dienste
staande kanalen (bijv. postbus 51, gedrukt voorlichtingsmateriaal).
Daarnaast zal samenwerking kunnen worden gezocht met instellingen die
zich bezig houden met voorlichting op het gebied van de gezond–
heidszorg en daartoe bijvoorbeeld beschikken over periodieken die onder
het pubhek worden verspreid. Tot de onderwerpen waarop de
voorlichting betrekking zal hebben, behoort onzes inziens ook de wijze
van bekostiging van de dienstverlening door beroepsbeoefenaren op het
terrein van de individuele gezondheidszorg. Op dit punt ligt naar ons
oordeel ook een rol voor de ziektekostenverzekeraars.

§ 2. Alternatieve geneeswijzen

Ten aanzien van de term alternatieve geneeskunst maakte het lid van
de RPF-fractie bezwaar. Naar zijn opvatting kan wellicht beter gesproken
worden van genezers die alternatieve methoden gebruiken. Wij menen
dat de door ons gehanteerde term alternatieve geneeswijzen casu quo
beoefenaren van alternatieve geneeswijzen aansluit bij de opvatting van
het hier aan het woord zijnde fractielid.

Voor wat betreft de vraag van het lid van laatstgenoemde fractie over
de opvatting dat de sector van de alternatieve geneeskunst nog niet rijp
voor regelgeving zou zijn, merken wij op dat de onderhavige wet geen
regeling beoogt te geven voor bepaalde stromingen in de geneeskunst,
maar voor beroepen in de (individuele) gezondheidszorg. De toetsing van
beroepen, voor zover deze tot dusver is verricht, heeft overigens nog niet
geleid tot besluitvorming over het opnemen in de wet van beroepen
waarvan de beoefenaren zich specifiek op de toepassing van alternatieve
geneeswijzen richten.
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HOOFDSTUK 4. RAAD VOOR DE BEROEPEN IN DE INDIVIDUELE
GEZONDHEIDSZORG

De leden van de PvdA-fractie vroegen in hoeverre de verandering in de
samenstelling van de Raad - in die zin dat ook voor de beroepen die
krachtens artikel 51 geregeld zijn een plaats in de Raad wordt ingeruimd
- een verandering ten goede is. Naar hun oordeel is de inbreng van
beroepen bij advisering toch beter te regelen dan door middel van een
plaats in de Raad. Zij dachten hierbij aan verplichte consultatie van de
beroepsorganisaties. Deze leden vroegen zich voorts af of het niet
verstandig is de overheid bevoegdheden te geven bij de samenstelling
van de Raad. Zij vroegen of het niet logisch is een aantal Kroonleden in
de Raad te benoemen, teneinde een zekere pluriformiteit te waarborgen.
Bij nadere overweging zijn wij het graag eens met de leden van de fractie
van de PvdA dat de voorziene adviesstructuur onnodig zwaar is en dat
het benoemingenbeleid dient te worden bepaald door de politiek verant–
woordelijke bewindspersoon. Uit een oogpunt van efficiency is het niet
wenselijk dat alle wettelijk geregelde beroepsgroepen in de Raad zullen
zijn vertegenwoordigd. Anderzijds is het onzes inziens noodzakelijk dat
de beroepsgroepen over de hen betreffende voornemens tot wettelijke
regeling en over aanbevelingen omtrent gedragsregels in de gelegenheid
worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Wij achten het
gewenst zulks wettelijk vast te leggen. Voor wat betreft de samenstelling
dient naar ons oordeel te worden volstaan met een beperkt aantal door
de overheid aan te wijzen deskundige leden, welke bij hun oordeels–
vorming zich niet beslissend zullen laten leiden door de belanghebbende
beroepsgroepen. Voor het overige wordt verwezen naar de wijziging van
artikel 131 en de daarop gegeven toelichting.

Volgens de leden van de PvdA-fractie spoort de adviesfunctie van de
Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg ten aanzien
van de opleidingen voor beroepen in de individuele gezondheidszorg niet
met de adviesorganen die krachtens de onderwijswetgeving een
adviestaak hebben. Zij bleven derhalve vragen, in hoeverre de Raad
eveneens wettelijk verankerd moet worden in de onderwijswetgeving. Zij
vroegen zich daarbij overigens af in hoeverre zulks spoort met het
streven in het onderwijs om het aantal adviesorganen drastisch terug te
brengen.

Volgens het regiem van de toekomstige Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zullen de door de leden van de
PvdA-fractie bedoelde adviesorganen in de onderwijssector geen taak
hebben op het gebied van het adviseren van de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen omtrent de inhoud van de wetenschappelijke en
hogere beroepsopleidingen. Een uitgangspunt van de WHW is immers
dat de eerste verantwoordelijkheid voor de inhoud van de opleidingen
niet ligt bij de overheid, maar bij de instellingen van het hoger onderwijs
zelf. Krachtens de WHW zullen dan ook geen eisen worden gesteld
omtrent de inhoud van de afzonderlijke opleidingen. Een uitzondering op
de programmeervrijheid van de opleidingsinstellingen wordt gevormd
door opleidingen ten aanzien waarvan EG-richtlijnen van kracht zijn, dan
wel waaromtrent om redenen van maatschappelijk belang bij of
krachtens de wet eisen worden gesteld. De WHW zal in die gevallen
bepalen dat de opleidingsinstellingen er zorg voor dienen te dragen dat
de door hen aangeboden opleidingen aan deze eisen voldoen. Het formu–
leren en in wetgeving opnemen van deze eisen behoort echter tot de
verantwoordelijkheid van de betrokken vakdepartementen. Er zal
derhalve geen overlap of spanning ontstaan tussen de adviserende
werkzaamheden van de Raad voor de beroepen in de individuele gezond–
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heidszorg met betrekking tot in het kader van de onderhavige wet te
formuleren opleidingseisen en de werkzaamheden van de adviesorganen
in de onderwijssector. Ook bestaat er geen aanleiding de Raad voor de
beroepen in de individuele gezondheidszorg wettelijk te verankeren in de
onderwijswetgeving.

Wel zal de Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg
bij het adviseren omtrent de opleidingseisen vanzelfsprekend het onder–
wijsveld nauw dienen te betrekken.

Dezelfde leden signaleerden een steeds grotere behoefte om te komen
tot het harmoniseren van medisch handelen door middel van protocol–
lering. Zij vroegen om de protocollering van het medisch handelen te
verankeren in de Wet BIG en, indien mogelijk, de protocollen juridisch
afdwingbaar te maken. Zij stelden voor om dit onderwerp te regelen in
artikel 56.

Tegen het via wettelijke maatregelen harmoniseren van het medisch
handelen bestaan naar ons oordeel aanzienlijke bezwaren. Het treffen
van dergelijke maatregelen druist in tegen de uitgangspunten van het
beleid inzake de kwaliteit van zorg (zie daarvoor de nota Kwaliteit van
Zorg, TK, 1990-1991, 22 113, nr. 2). In overeenstemming met deze
uitgangspunten, volgens welke op het punt van de kwaliteit van zorg een
selectief overheidsbeleid gevoerd zal worden en de betrokken partijen
belangrijke verantwoordelijkheden krijgen toebedeeld op het gebied van
de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de zorgverlening, vormt
de protocollering van het medisch handelen bij uitstek een onderwerp
voor zelfregulering. Het juridisch afdwingbaar maken van protocollen
betekent dat de wetgever zich in zeer grote mate van gedetailleerdheid
bemoeit met een zeer breed scala van aspecten van het medisch
handelen. Dergelijke omvangrijke en gedetailleerde regelgeving verhoudt
zich niet met de uitgangspunten van een terughoudend 3.1 selectief
wetgevingsbeleid, leidt tot bureaucratisering, werkt veistarrend en is
bovendien niet of nauwelijks handhaafbaar. Daarbij komt dat voor de
noodzaak van het treffen van wettelijke maatregelen op dit punt naar ons
oordeel geen aanwijzingen zijn. In dit verband zij ten slotte nog
opgemerkt dat het niet wettelijk regelen van protocollen niet wegneemt
dat deze protocollen betrokken kunnen worden bij de beoordeling door
de (tucht)rechter van het handelen van beroepsbeoefenaren.

HOOFDSTUK 5. REGISTRATIE EN TITELBESCHERMING

De leden van de CDA-fractie wilden meer duidelijkheid over de bereik–
baarheid van openbare gegevens. De overweging om naast de
mogelijkheid tot informatie-inwinning bij het centrale registratiepunt ook
mogelijkheden te scheppen voor regionale raadpleging was voor deze
leden niet voldoende. De leden van de PvdA-fractie kregen graag meer
inzicht in de wijze waarop de regionale raadpleging van registers wordt
gerealiseerd en wie daarover het beheer hebben. Zij vroegen of in de
beroepspraktijk deze informatie ter inzage kan liggen

Volgens artikel 11, tweede lid, van het wetsvoorstel, worden aan ieder
die zulks verlangt de in dit lid genoemde gegevens verstrekt, in
voorkomend geval onder de eveneens in dit lid genoemde voorwaarden.
Dit betekent dat het aspect van de informatieverstrekking nadrukkelijk zal
worden betrokken bij het opzetten van de ten behoeve van de registratie
in het leven te roepen uitvoeringsorganisatie, opdat de gevraagde
gegevens snel kunnen worden geleverd. Daarbij zal er voor worden
zorggedragen dat duidelijkheid wordt geschapen over de vraag waar en
hoe de bedoelde gegevens kunnen worden opgevraagd. De vraag op
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welke wijze de uitvoeringsorganisatie omtrent de registratie het meest
doelmatig kan worden opgezet, zal tijdig in studie worden genomen.

Het beheer van de registers zal, zoals bepaald in artikel 3, derde lid,
berusten bij de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Ten
aanzien van de vraag van de leden van de PvdA-fractie of informatie uit
de registers ter inzage kan liggen in de beroepspraktijk, merken wij op
dat dit niet het geval zal zijn. Zulks is niet in overeenstemming met de
functie van de registratie. Wij verwijzen voor dit punt naar de pagina's 21
tot en met 27 van de memorie van toelichting.

De leden van CDA-fractie gingen ervan uit dat in het aanvrageformulier
(met betrekking tot de registratie) melding wordt gemaakt van het feit
dat, indien niet binnen de gestelde termijn is beslist op de aanvrage,
beroep kan worden ingesteld bij de Arob-rechter (fictieve weigering).

Inderdaad kan in de toelichting op het aanvrageformulier aandacht
worden besteed aan de ten aanzien van de aanvrage te volgen
procedure. In dat verband kan ook worden ingegaan op de wettelijke
beslistermijn en de mogelijkheid van Arob-beroep in geval van fictieve
weigering.

Leden van verschillende fracties zijn nader ingegaan op de periodieke
registratie van beroepsbeoefenaren. De leden van de VVD-fractie stelden
dat een alternatief voor verplichte periodieke registratie zou kunnen zijn
dat een regeling wordt getroffen voor periodieke her en bijscholing in de
onderscheiden gedrags– en beroepscodes. Zij vroegen daarbij ook
aandacht voor aspecten als bureaucratisering en kosten/batenanalyses.
De leden van de PvdA-fractie waren van mening dat alle in artikel 3
geregelde beroepen onder het stelsel van periodieke registratie gebracht
dienen te worden en niet uitsluitend de verpleegkundigen. Zij vroegen
hoe de periodieke registratie er voor deze beroepen uitziet. Ook hadden
zij behoefte aan een beter inzicht in de voorwaarden en de criteria op
grond waarvan een beroep of specialisatie van een beroep in aanmerking
komt voor periodieke registratie. Zij vroegen voorts hoe de eis van perio–
dieke bijscholing zo kan worden geobjectiveerd dat sprake kan zijn van
een werkelijk kwaliteitsverhogend instrument. In dat verband vroegen zij
naar de eisen die worden gesteld aan in het kader van de periodieke
registratie op te zetten nascholingscursussen. Deze leden wilden
eveneens inzicht hebben in de perioden tussen de registraties. Verder
vroegen zij zich af in hoeverre afspraken met betrekking tot periodieke
bijscholing en periodieke registratie rijmen met de opmerking in de
memorie van antwoord dat pas afgestudeerden zich niet behoeven te
registreren als ze na afstuderen het beroep niet zullen uitoefenen. Wat
betekent dit voor de eisen die aan deze beroepsbeoefenaren worden
gesteld als zij zich alsnog aanmelden voor registratie, zo vroegen zij.

Het lid van de RPF-fractie stemde in met een terughoudende opstelling
ten aanzien van periodieke registratie. Hij vroeg zich af of zo'n registratie
niet aan de beroepsgroep zelf kan worden overgelaten en waarom dit
instrument alleen voor verpleegkundigen zou moeten worden toegepast.

Zoals het laatste hier aan het woord zijnde lid heeft opgemerkt, zijn wij
voorstander van een terughoudend beleid waar het gaat om het
toepassen van de mogelijkheid om krachtens de wet voor beroepen
periodieke registratie in het leven te roepen. Deze terughoudende
opstelling geldt ook waar het de beroepsgroep van verpleegkundigen
betreft.

Aan deze terughoudende opstelling ligt een aantal overwegingen ten
grondslag. In de eerste plaats moet gewezen worden op de niet te
onderschatten lasten die een stelsel van periodieke registratie voor het
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bestuursapparaat met zich brengt. Op dit punt is reeds uitvoerig
ingegaan in de memorie van antwoord, pagina 35, en in de brief van 22
juni 1989 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 522, nr. 14,
pagina's 16 e.v.). In dit verband verwijzen wij ook naar het advies dat
prof. Scheltema heeft uitgebracht over het onderhavige wetsvoorstel en
waarin deze stelt dat uit een oogpunt van bureaucratie de invoering van
periodieke registratie waarschijnlijk bepaald bezwaarlijk zal zijn. Een
andere overweging die ten grondslag ligt aan onze terughoudende
opstelling ten aanzien van het wettelijk regelen van periodieke registratie
is dat onzes inziens de overheid niet wettelijk dient te regelen wat door
het veld zelf tot stand kan worden gebracht. Dit is een van de uitgangs–
punten van het kwaliteitsbeleid zoals dit is uiteengezet in de nota
Kwaliteit van Zorg (Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22 113, nr.
2). In overeenstemming met dit uitgangspunt menen wij dat het op peil
houden van de deskundigheid van beroepsbeoefenaren een verantwoor–
delijkheid is die in eerste instantie bij het veld zelf ligt, te weten de instel–
lingen van zorgverlening, de organisaties van beroepsbeoefenaren en de
zorgverzekeraars. Wij stemmen in dit opzicht in met het gevoelen van de
VVD-fractie. Door het veld worden ook thans reeds initiatieven op dit
terrein ondernomen. Zo is het bekend dat de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst werkt aan plannen tot
invoering van een stelsel van periodieke registratie van medisch specia–
listen, sociaal-geneeskundigen, huisartsen en verpleeghuisartsen. Waar
nodig zullen dergelijke initiatieven door de overheid worden ondersteund.
Een nadere overheidsbemoeienis op dit punt is naar ons oordeel eerst
dan aangewezen indien blijkt dat het veld zelf onvoldoende voorzieningen
treft met betrekking tot het op peil houden van de deskundigheid van
beroepsbeoefenaren. In dat geval zal de overheid haar terughoudende
opstelling dienen te verlaten en regelgeving met betrekking tot perio–
dieke registratie moeten overwegen. In voorkomend geval zal van beroep
tot beroep moeten worden bezien in hoeverre de aan een dergelijke
regelgeving verbonden lasten en kosten in een redelijke verhouding staan
tot de resultaten in termen van kwaliteit van zorg. Wat betreft de omvang
van bedoelde lasten zijn wij het eens met prof. Scheltema waar deze in
zijn advies stelt dat een goed inzicht daaromtrent eerst kan worden
verkregen nadat ervaring is opgedaan met de «gewone» registratie van
beroepsbeoefenaren en nadat de uitvoeringslasten daarvan zijn
geëvalueerd.

Gezien het bovenstaande, achten wij het niet aangewezen om thans
reeds concrete maatregelen voor te bereiden met betrekking tot het van
overheidswege invoeren van een stelsel van periodieke registratie. Het is
daarom op dit moment niet doenlijk een nauwkeurig antwoord te geven
op de vragen van de leden van de PvdA-fractie waar deze de precieze
uitwerking van een dergelijk stelsel betreffen. Deze uitwerking zal, in
voorkomend geval, onderwerp zijn van advisering door de Raad voor de
beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Wat betreft de vraag van de leden van de PvdA-fractie welke eisen
worden gesteld aan een beoefenaar van een beroep waarvoor periodieke
registratie geldt en die zich pas na enige tijd na zijn afstuderen aanmeldt
voor registratie, merken wij ten slotte het volgende op.

Indien de periode tussen het behalen van het getuigschrift en het
moment van aanmelding voor registratie korter is dan de bij algemene
maatregel van bestuur aangegeven periode, zullen wat betreft de
registratie geen aanvullende vakbekwaamheidseisen worden gesteld. Is
deze periode langer, dan wordt het behaalde getuigschrift geacht niet
meer borg te staan voor een vakbekwaamheid die voldoende up to date
is. In dat geval zal de betrokkene, alvorens geregistreerd te worden,
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moeten kunnen aantonen over voldoende recente praktijkervaring te
beschikken, dan wel bijscholing dienen te volgen.

HOOFDSTUK6. SPECIALISMEN

De leden van de CDA-fractie stelden voor om artikel 13, derde lid, van
het wetsvoorstel zodanig te wijzigen dat ook organisaties van instellingen
waarin specialisten werkzaam zijn, zitting hebben in het orgaan dat
belast is met de aanwijzing van specialismen en met regelgeving ter zake
van de opleiding tot specialist.

In antwoord op dit voorstel zij er allereerst de aandacht op gevestigd
dat artikel 13 van het wetsvoorstel een algemene strekking heeft. Het
artikel betreft niet alleen de medische specialismen, maar is van
toepassing voor alle specialismen die hun basis vinden in een in artikel 3
genoemd beroep. Zo geldt het ook voor de tandheelkundige specia–
lismen. Voorts dient te worden bedacht dat niet alle specialisten waarop
artikel 13 van toepassing is noodzakelijkerwijs werkzaam zijn in een
instelling. Met name geldt dat voor de beoefenaren van het tandheel–
kundig specialisme orthodontie en voor de huisartsen. Voor wat dit
laatste betreft zij er op gewezen dat ook de huisartsgeneeskunde een
specialisme is in de zin van artikel 13. Een regel, inhoudende dat ook
organisaties van instellingen in het in het voorstel bedoelde orgaan
zitting hebben, zal dus niet voor alle gevallen toepasbaar zijn. Afgezien
daarvan is het de vraag of het nodig is een dergelijke regel met zoveel
woorden in de wet op te nemen. Mede gegeven de wens de regelgeving
sober te houden, menen wij de suggestie van de hier aan het woord
zijnde leden niet te moeten volgen.

De leden van de PvdA-fractie wezen op de knelpunten ten aanzien van
de opleidingscapaciteit die wordt gewenst door de wetenschappelijke
verenigingen van de diverse specialismen en daarnaast het groeiende
aantal vacatures in sommige specialismen. Aangezien het belang van de
medisch specialistische beroepsgroep en van de instellingen lang niet
altijd parallel loopt, vroegen deze leden om de zeggenschapstructuur
met betrekking tot de opleidingscapaciteit structureel te herzien, zodat
een evenwichtige belangenbalans kan worden gecreëerd.

De knelpunten waarop deze leden doelen bestaan ook in onze
opvatting. Wij menen echter dat het onderhavige wetsvoorstel niet het
instrument is om deze knelpunten op te heffen. Het orgaan dat ingevolge
artikel 13, tweede lid, onder c, van het wetsvoorstel zal zijn belast met
het aanwijzen van specialismen en met de regelgeving ter zake van de
opleiding tot specialist, heeft tot taak te bezien welke specialismen er op
het terrein van de uitoefening van het desbetreffende (basis)beroep uit
een oogpunt van goede gezondheidszorg moeten zijn en hoe de
opleiding tot dat specialisme er uit zal moeten zien. Het heeft geen taak
voor zover het betreft de omvang van de toegang tot het specialisme en
de capaciteit van de opleiding. De gedachte samenstelling van het
orgaan is daarop ook niet toegesneden. Ook het karakter en de plaats
van het orgaan als een orgaan in het leven geroepen door een organi–
satie van beroepsbeoefenaren maken het minder geschikt om uitspraken
te doen over kwantitatieve behoeften.

Een structurele herziening van de zeggenschapstructuur met
betrekking tot de opleldingscapaciteit zou dan ook een vorm moeten
hebben waarin de betrokken partijen een in beginsel gelijke positie
innemen. Tot deze partijen behoren ook de financiers. Naar onze mening
is het in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van deze partijen, te
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weten de desbetreffende organisaties van beroepsbeoefenaren, de
betrokken instellingen en de financiers, om tot evenwichtige afspraken
over de opleidingscapaciteit te komen. In dit verband kan er op worden
gewezen dat de zogenaamde Raamovereenkomst, op 11 december 1989
gesloten tussen Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekosten–
verzekeraars (KLOZ), Kontaktcommissie Publiekrechtelijke Ziektekosten–
regelingen voor Ambtenaren (KPZ), Landelijke Specialisten Vereniging
(LSV), Nationale Ziekenhuisraad (NZR) en de Vereniging van Nederlandse
Ziekenfondsen (VNZ) afspraken bevat over de instroom en opleidingsca–
paciteit voor zover het betreft de medische specialismen.

Ten aanzien van het al dan niet wettelijk erkennen van specialistentitels
begrepen de leden van de fractie van de PvdA niet waarom in het ene
geval het wel in het belang van de individuele gezondheidszorg is om een
titel wettelijk te beschermen en in het andere geval niet.

Uitgangspunt van de regeling voor specialismen in artikel 13 van het
wetsvoorstel is dat het initiatief tot de instelling van een specialisme
wordt genomen door een organisatie van beroepsbeoefenaren. De
medewerking die de rijksoverheid aan de instelling van een specialisme
geeft, bestaat in het wettelijk erkennen van de aan het specialisme
verbonden titel. In de memorie van antwoord is aangegeven wanneer de
rijksoverheid deze medewerking zal verlenen. De regeling van het specia–
lisme zal naar haar oordeel in het belang van de individuele gezond–
heidszorg moeten zijn en als zodanig in een behoefte moeten voorzien.
In het algemeen kan worden gesteld dat het niet in het belang van de
individuele gezondheidszorg zou zijn indien het aantal specialismen zich
te zeer zou uitbreiden. Een ongebreidelde proliferatie zou kunnen leiden
tot een fragmentatie in de zorg waar de patiënt niet mee is gediend.
Andere overwegingen kunnen zijn dat een specialisme om te kunnen
worden erkend voldoende uitgekristalliseerd zal moeten zijn en voorts
dat het voldoende moet kunnen worden onderscheiden van andere
specialismen. Het zal ten opzichte van deze andere specialismen een
eigen plaats moeten kunnen innemen. Gelet hierop verdient het aanbe–
veling van geval tot geval te bezien welke bijdrage een nieuw specialisme
aan de individuele gezondheidszorg kan leveren.

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van de PvdA hoe
de verschillende specialisaties van de in artikel 3 opgenomen beroepen
nader worden geregeld, dient opgemerkt te worden dat de grondslag
daarvoor is neergelegd in de artikelen 13 tot en met 16 van het
wetsvoorstel. In de gevallen waarin toepassing is gegeven aan artikel 13,
zal de nadere regeling worden neergelegd in besluiten van de daartoe
door de desbetreffende organisatie van beroepsbeoefenaren ingestelde
organen. Dit zal de normale gang van zaken zijn. Dit geeft aan dat de
beroepsorganisaties bij het instellen van specialismen een belangrijke rol
spelen. In de gevallen voorzien bij artikel 15 geschiedt de nadere
regeling bij algemene maatregel van bestuur. Het initiatief ligt hier niet
bij een beroepsorganisatie maar bij de rijksoverheid. Over deze algemene
maatregel van bestuur wordt advies uitgebracht door de Raad voor de
beroepen in de individuele gezondheidszorg.

De vraag van de hier aan het woord zijnde leden was in het bijzonder
ingegeven door het belang dat zij hechten aan het kunnen beoordelen in
hoeverre ten aanzien van specialistische voorbehouden handelingen de
consument door middel van de beschermde titel van de specialist
voldoende op de hoogte zou kunnen zijn van diens capaciteiten. Zij
betoogden dat het bezit van de titel arts op zich zelf niet veel zegt over
de aanwezige vaardigheden. Een basisarts zal zich nader moeten
bekwamen als huisarts of als medisch specialist om zelfstandig voorbe–
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houden handelingen te kunnen verrichten, dachten deze leden. Tenslotte
is een basisarts in de ogen van de hier aan het woord zijnde leden
feitelijk geen zelfstandig beroepsbeoefenaar. Deze leden vervolgden hun
betoog met op te merken dat basisartsen in opleiding werken onder
toezicht van een opleider. Het was hun opgevallen dat steeds vaker
basisartsen werkzaam zijn in de individuele gezondheidszorg zonder dat
er sprake is van een opleidings– of toezichtsituatie en zij vroegen zich af
of deze ontwikkeling niet conflicteert met de bedoeling van de onder–
havige wet.

Naar aanleiding van de beschouwingen van deze ieden zouden wij het
volgende willen opmerken. De bevoegdheid tot het verrichten van
voorbehouden handelingen wordt in artikel 53 van het wetsvoorstel
toegekend aan de beoefenaar van het «basisberoep»; meestal is dat de
«basisarts». Aan de hier aan het woord zijnde leden moet worden toege–
geven dat het zijn van basisarts op zich zelf niet betekent dat men steeds
over de nodige vaardigheden beschikt tot het verrichten van voorbe–
houden handelingen. Anderzijds zou het echter te ver gaan om te
beweren dat een basisarts alleen maar onder toezicht zou (kunnen)
werken en in feite geen zelfstandig beroepsbeoefenaar zou zijn. Een
basisarts heeft wel degelijk een eigen verantwoordelijkheid voor zijn
medisch handelen. In dat verband merken wij op wel van oordeel te zijn
dat het huidige studieprogramma van de initiële medische opleiding
onvolkomenheden bevat, met name in die zin dat er niet altijd voldoende
mogelijkheden bestaan voor het opdoen van medische vaardigheden. Dit
heeft er mede toe geleid dat de Minister van Onderwijs en Weten–
schappen en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur bij brief van 3 juni jl. de Vereniging van Samenwerkende Neder–
landse Universiteiten hebben gevraagd om eindtermen te formuleren
voor de basisartsopleiding. Genoemde bewindslieden stellen in bedoelde
brief dat bij de formulering van de eindtermen aandacht dient te worden
gegeven aan de versterking van de klinische vorming in het medisch
curriculum.

Bij zijn handelen dient de basisarts zich bewust te zijn van de grenzen
van zijn kennen en kunnen. Dat geldt in het algemeen en in het bijzonder
ook voorzover zijn handelen het verrichten van de voorbehouden hande–
lingen van artikel 53 betreft. Sinds de tweede nota van wijziging komt
dat ook in het wetsvoorstel tot uiting. Naar aanleiding van het advies van
de Gezondheidsraad over voorbehouden handelingen is aan artikel 53
een achtste lid toegevoegd, waarin is bepaald dat een beroepsbeoe–
fenaar tot het verrichten van voorbehouden handelingen uitsluitend
bevoegd is voor zover hij beschikt over de daarvoor nodige
bekwaamheid. Deze bekwaamheidseis geldt overigens niet alleen voor
basisartsen, maar heeft een algemene strekking. Hij is dus ook van
toepassing op medisch specialisten. De beoefenaar van een bepaald
specialisme zal over het algemeen niet zonder meer bekwaam zijn tot het
verrichten van voorbehouden handelingen die vreemd zijn aan dit specia–
lisme. Naar aanleiding van het betoog van de hier aan het woord zijnde
leden dient er in dit verband op gewezen te worden dat het wetsvoorstel
geen (super) specialistische voorbehouden handelingen als zodanig kent.
In de opsomming van artikel 53 wordt een onderscheid tussen «gewone»
voorbehouden handelingen en specialistische voorbehouden handelingen
niet gemaakt. Het maken van een dergelijk onderscheid moet - zoals ook
blijkt uit de beschouwingen die de Staatscommlssie Medische Beroeps–
uitoefening daar indertijd aan heeft gewijd - als niet wel mogelijk worden
beschouwd. Zo constateert de Staatscommissie dat het onmogelijk is om
vast te stellen waar de grenzen liggen tussen het werkterrein van de
huisarts en het werkterrein van de specialisten. Deze grenzen kunnen
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zich ook in de loop van de tijd wijzigen en tevens verschillen naar plaats
en individu. De Staatscommissie merkt op dat er wel een verschil «in de
diepte» is. De huisarts is werkzaam op het gehele «brede» gebied van de
geneeskunde, maar zijn werkzaamheden gaan niet verder dan tot een
bepaalde «dieptegrens». Ook binnen de diverse specialismen onderling
zijn naar het oordeel van de Staatscommissie geen scherpe grenzen te
trekken, in het bijzonder niet indien men daarbij denkt aan de onder–
scheidene chirurgische vakken en de interne specialismen. Wij kunnen
ons geheel in deze beschouwingen van de Staatscommissie vinden.

In antwoord op de vraag van de leden van de PvdA-fractie naar de
bescherming van specialistische titels zij er op gewezen dat de titel van
specialist is beschermd krachtens artikel 16 van het wetsvoorstel. Deze
kan worden gevoerd naast die van het basisberoep. Artikel 13, eerste lid,
onder e, van het wetsvoorstel schrijft voor dat bij de regeling waarbij een
specialisme wordt ingesteld erin wordt voorzien dat aan een ieder die
zulks verlangt wordt medegedeeld of een persoon erkend is als
specialist. Deze informatie zal in de regel kunnen worden verkregen bij
de organisatie die het specialisme heeft ingesteld. Het wetsvoorstel legt
in het algemeen voor wat betreft de regeling van de specialismen het
zwaartepunt bij de desbetreffende beroepsorganisatie. Een rol voor de
Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg, waarnaar de
hier aan het woord zijnde leden vroegen, zien wij hier niet direct
weggelegd.

De leden van de fractie van de PvdA meenden tenslotte dat als gevolg
van het veranderde initiële studieprogramma van de medische oplei–
dingen het standpunt zou zijn achterhaald dat vanuit het «basisberoep»
wordt geregeld welke deelgebieden als specialisme dienen te worden
aangemerkt.

Deze leden baseren hun mening op het studieprogramma van de
initiële fase van de medische opleiding. Er dient echter op te worden
gewezen dat het hier gaat om een algemene regeling voor specialismen,
dus niet alleen voor de beroepsgroep van de artsen. Verder moet in het
oog worden gehouden dat een specialisme alleen maar vanuit een basis–
beroep kan worden ontwikkeld en dat er dus altijd basisberoepen zullen
moeten zijn. Artikel 13 spreekt in dit verband van een bijzondere deskun–
digheid op deelgebieden van de uitoefening van een beroep.

Voorts verwijzen wij voor dit punt naar het in het antwoord op een
voorgaande vraag van deze leden genoemde initiatief tot verbetering van
de opleiding tot basisarts. De in dat kader op te stellen eindtermen zullen
enerzijds afgestemd dienen te zijn op de beroepspraktijk en anderzijds
op de eisen van de vervolgopleidingen.

HOOFDSTUK7. BEPALINGEN INZAKE BEROEPEN

De leden van de PvdA-fractie vroegen inzicht te krijgen in de algemene
maatregelen van bestuur welke de deskundigheidsgebieden van de bij
algemene maatregel van bestuur te regelen beroepen omschrijven. Huns
inziens bestaat er over de gevolgen van deze regelen nog geen begin van
een inzicht.

Met dit laatste zijn wij het bepaald niet eens. Voor wat betreft de nu
reeds wettelijk geregelde beroepen zijn de deskundigheidsomschrij–
vingen in essentie reeds voorhanden. Wij verwijzen naar de bevoegd–
heidsomschrijvingen zoals die ten aanzien van de geregelde parame–
dische beroepen bij algemene maatregel van bestuur zijn aangegeven.
Uiteraard zullen die bevoegdheidsomschrijvingen moeten worden
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«omgezet» in deskundigheidsomschrijvingen en zal moeten worden
nagegaan of die omschrijvingen in het licht van de ontwikkelingen
aanpassing behoeven. Overigens zij opgemerkt dat de adviescommissies,
ingesteld bij de desbetreffende algemene maatregelen van bestuur op
grond van de Wet op de paramedische beroepen, nu reeds doende zijn
bedoelde deskundigheidsomschrijvingen tot stand te brengen. Voor wat
betreft tot dusver niet wettelijk geregelde beroepen ten aanzien waarvan
tot de conclusie wordt gekomen dat zij in het kader van de toekomstige
wet regeling behoeven, zij opgemerkt dat de beslissing om tot wetgeving
over te gaan wordt genomen op basis van feiten en omstandigheden
betreffende de betrokken beroepsgroep. Daartoe behoren uiteraard
gegevens omtrent het gebied van deskundigheid van de beroepsgroep.
Deze gegevens dienen te worden verschaft door de beroepsgroep en ter
zake wordt geadviseerd door de Raad voor de beroepen in de individuele
gezondheidszorg. Voor een aantal van deze beroepen zijn thans reeds
door het veld zelf tot stand gebrachte beroepsprofielen voorhanden. De
conclusie van het vorenstaande kan zijn dat naar ons oordeel de
werklasten, verbonden aan het vinden van treffende deskundigheidsom–
schrijvingen voor de betrokken beroepen, beperkt zullen zijn.

De leden van de CDA-fractie vroegen waarom wel het beroep van
klinisch-psycholoog en niet dat van klinisch-orthopedagoog genoemd
wordt. Tevens vroegen deze leden of de opleiding van klinisch
psycholoog inmiddels geregeld is. Ook de leden van de fracties van de
VVD en SGP vroegen naar het beroep van klinisch– en orthopedagoog.

Geconstateerd kan worden dat er in het algemeen raakvlakken zijn
tussen de opleiding en de beroepsuitoefening van enerzijds psychologen
en anderzijds pedagogen. Bepaalt men zich in dit opzicht tot het gebied
van de individuele gezondheidszorg dan is er in feite sprake van een
sterke mate van overlapping in de beroepsuitoefening van de klinisch– en
ontwikkelingspsycholoog en de klinisch– en orthopedagoog. Ook in de
predoctorale universitaire opleidingen voor beide beroepen valt een
belangrijke mate van gelijksoortigheid in de vakkenpakketten te onder–
kennen. Voorts bestaat er in de gedachtenvorming over de noodzakelijk
geachte postdoctorale opleidingen voor beide beroepen overeen–
stemming over de opleidingsvereisten.

Tegen deze achtergrond is er sedert enige tijd overleg gaande tussen
het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse
Vereniging van Pedagogen, Onderwijskundigen en Andragologen (NVO).
In het kader van dit overleg zijn NVO en NIP voornemens onder
gezamenlijke verantwoordelijkheid en in samenwerking met alle betrok–
kenen een naar organisatie en inhoud gezamenlijke beroepsopleiding op
te zetten, die zal kunnen leiden tot het verkrijgen van de titel klinisch
psycholoog als bedoeld in het onderhavige wetsvoorstel. In deze gedach–
tengang zal de titel klinisch psycholoog zowel de klinisch– en ontwikke–
lingspsychologen als de klinisch– en orthopedagogen omvatten. Wij
hebben met instemming kennisgenomen van het gevoerde overleg en
wachten de verdere ontwikkeling met belangstelling af.

HOOFDSTUK8. VOORBEHOUDEN HANDELINGEN

In antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie waarom de
bij de derde nota van wijziging ingevoegde regeling inzake het zonder
toezicht door de opdrachtgever en zonder diens tussenkomst verrichten
van voorbehouden handelingen door bepaalde categorieën van beroeps–
beoefenaren na artikel 55 is opgenomen en niet na artikel 53, kan
worden opgemerkt dat bedoelde regeling om systematische redenen
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beter op haar plaats is indien zij na artikel 55 wordt opgenomen. De
opzet van het hoofdstuk «voorbehouden handelingen» ziet er nu aldus uit
dat voorop staat het algemene verbod van het verrichten van voorbe–
houden handelingen door daartoe ongekwalificeerden (artikel 52, eerste
lid). Vervolgens regelt het hoofdstuk wie bevoegd is tot het verrichten
van welke voorbehouden handelingen (artikel 52, eerste j° tweede lid, en
53). De materiële regeling van het hoofdstuk wordt afgerond met een
tweetal specifieke bepalingen, waarvan de ene (artikel 55) gericht is tot
de z.g. zelfstandig bevoegden (de in artikel 53 bedoelde personen) en
betrekking heeft op de vraag onder welke omstandigheden zij anderen bij
het verrichten van voorbehouden handelingen mogen betrekken en de
andere (artikel 55a) betrekking heeft op de categorie van beroepsbeoefe–
naren die betrokken worden bij het verrichten van voorbehouden hande–
lingen en die deskundig kunnen worden geacht tot het verrichten van
voorbehouden handelingen zonder toezicht door de opdrachtgever en
zonder diens tussenkomst (dat laatstbedoelde categorie van personen
wettelijk bevoegd is tot het verrichten van bedoelde handelingen volgt
reeds uit artikel 52, tweede lid).

Dezelfde leden verzochten de regering de Gezondheidsraad te vragen
in het nader advies speciaal aandacht te besteden aan de vraag of
bepaalde kunstmatige voortplantingstechnieken, zoals het doen
versmelten van zaad– en eicellen en het verrichten van ingrepen aan een
embryo of foetus (voor zover nog niet begrepen onder geïdentificeerde
voorbehouden handelingen), tot voorbehouden handelingen verklaard
moeten worden. Dit uiteraard onder de voorwaarde dat een en ander
handhaafbaar is. De leden van de VVD-fractie meenden dat het aanbe–
veling verdient in het kader van de Wet BIG en het nader advies over
voorbehouden handelingen tevens nieuwe genetische technieken te
betrekken, met die kanttekening dat dit geen vertragende rol moet spelen
in het wetgevingsproces van de Wet BIG.

Naar aanleiding van de door de leden van de fracties van het CDA en
de VVD gestelde vragen merken wij op dat, mede naar aanleiding van
het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel inzake medische
experimenten, de wenselijkheid wordt bezien van wetgeving voor experi–
menten met embryo's en fertilisatietechnieken. Bij diezelfde wetgeving
zal ook de toelaatbaarheid van gentherapie en niet-therapeutische
genetische manipulatie aan de orde komen. In afwachting daarvan is het
niet opportuun thans te onderzoeken of handelingen als waar de aan het
woord zijnde leden op doelen, al dan niet als voorbehouden handelingen
in de zin van de Wet BIG dienen te worden aangemerkt.

Het speet de leden van de CDA-fractie dat de regering niet inhoudelijk
is ingegaan op de adviezen van de NRV en de Gezondheidsraad inzake
het tot voorbehouden handeling maken van bepaalde psychotherapeu–
tische behandelingsmethoden. Deze leden gaven vervolgens een
kritische beschouwing van de betrokken adviezen. Op basis daarvan - en
mede gezien het feit dat zij hadden vernomen dat in de beroepsgroep
van psychotherapeuten een nieuwe discussie is ontstaan over de
mogelijkheden om bepaalde methoden aan te merken als voorbehouden
handeling - meenden deze leden dat er aanleiding is om de Gezond–
heidsraad om nader advies over dit onderwerp te vragen.

De leden van de VVD-fractie stelden dat zij er meermalen voor hebben
gepleit om de psychotherapeutische hulpverlening tot voorbehouden
handeling te verklaren omdat het zich bezighouden met de persoonlijke
gevoelens van de mens even precair is als het verrichten van voorbe–
houden handelingen op het lichamelijk vlak. Zij zouden het op prijs
stellen indien op dit punt een nadere toelichting zou volgen.
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In de brief van 22 juni 1989 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990,
19 523, nr. 14, pagina 15) is opgemerkt dat noch het advies van de
Gezondheidsraad over de voorbehouden handelingen, noch het advies
van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid van 1984 aanbevelingen
bevat om in het kader van de voorbehouden handelingen nadere regels
te stellen omtrent psychotherapeutische behandelingsmethoden. Als
inhoudelijke overwegingen voor het niet brengen van psychotherapeu–
tische behandelingsmethoden onder de voorbehouden handelingen zijn
in bedoelde brief genoemd het feit dat vooralsnog weinig duidelijkheid
bestaat omtrent de schadelijke neveneffecten van onoordeelkundig
toegepaste psychotherapie en het feit dat - zoals ook door de Gezond–
heidsraad is opgemerkt - de verschillende psychotherapeutische behan–
delingsmethoden niet duidelijk van elkaar zijn af te grenzen. Wij willen
deze overwegingen hier nog eens nader uiteen zetten.

Om een oordeel te kunnen vormen over de vraag of er aanleiding is om
bepaalde psychotherapeutische behandelingsmethoden als voorbe–
houden handeling aan te merken, is allereerst inzicht nodig in de aard en
omvang van aan bepaalde behandelingsmethoden verbonden risico's
voor de geestelijke gezondheid van de patiënt. Voor zover ons bekend,
wordt dit inzicht in over dit onderwerp gepubliceerde literatuur onvol–
doende geboden. Ook het advies van de Gezondheidsraad gaat op dit
punt niet nader in. Een complicerende factor om tot dit inzicht te komen
is het feit dat naar ons oordeel de behandelingsmethoden als zodanig
niet uitsluitend het eventuele risico voor de patiënt bepalen, maar dat in
dat verband ook de aard van de problemen van de hulpvrager een rol
speelt. Het ontbreken van voldoende inzicht in dit punt betekent dat het
niet mogelijk is om een onderscheid aan te brengen tussen enerzijds de
behandelingsmethoden waaraan voor de patiënt geen aanmerkelijke
risico's zouden zijn verbonden en die derhalve volgens het stelsel van de
wet vrij gebied zouden dienen te blijven en anderzijds de behandelings–
methoden waaraan dergelijke risico's wel zouden zijn verbonden. Voor
de beantwoording van de vraag of laatstgenoemde behandelingsme–
thoden - indien deze zouden kunnen worden gespecificeerd - vervolgens
in aanmerking zouden komen om te worden voorbehouden, is overigens
niet alleen de aard en de omvang van aan deze behandelingsmethoden
verbonden risico's bepalend, maar ook het antwoord op de vraag in
welke mate deze risico's samenhangen met de (on)deskundigheid van de
beroepsbeoefenaar die deze methoden toepast. Waar deze samenhang
tussen risico's en (on)deskundigheid van de beroepsbeoefenaren niet
aanwezig is, is er immers geen aanleiding om betrokken handelingen
uitsluitend aan gekwalificeerde beroepsbeoefenaren voor te behouden.
Ook over deze samenhang geven de huidige inzichten geen aanleiding
tot het voorbehouden van bepaalde behandelingsmethoden.

Ten slotte zij over het hier aan de orde zijnde vraagstuk opgemerkt dat,
indien het zo zou zijn dat aan het onoordeelkundig toepassen van
bepaalde psychotherapeutische behandelingsmethoden aanzienlijke
risico's voor de patiënt zouden zijn verbonden, de betrokken behande–
lingsmethoden op een niet voor meerdere uitleg vatbare wijze moeten
kunnen worden afgegrensd van andere, minder risicovolle behandelings–
methoden, willen zij als voorbehouden handeling kunnen worden aange–
merkt. Duidelijk moet immers zijn wanneer een beroepsbeoefenaar zich
wel en wanneer niet op wettelijk voorbehouden terrein begeeft. Hier is
ook het door de leden van de CDA-fractie genoemde aspect van de
handhaafbaarheid in het geding. Vooralsnog delen wij op dit punt de
opvatting van de Gezondheidsraad dat het niet mogelijk is om de diverse
psychotherapeutische behandelingsmethoden duidelijk van elkaar af te
grenzen. Gezien de bovenstaande overwegingen, menen wij er
vooralsnog van af te moeten zien om op het gebied van de psychothe–
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rapie bepaalde behandelingsmethoden wettelijk voor te behouden.
Daarbij nemen wij de suggestie van de leden van de CDA-fractie over om
de Gezondheidsraad te vragen ons over onderhavige problematiek nader
van advies te dienen. Op basis van dit, inmiddels gevraagde advies,
zullen wij ons standpunt ter zake nader bezien. Ook de opvattingen van
de beroepsgroep van psychotherapeuten zullen wij in dat kader
betrekken.

Vervolgens merkten de leden van de CDA-fractie ten aanzien van de
Wet op de medische hulpmiddelen op dat volgens de inspectie een
regeling op grond van die wet de inspectie niet bevoegd maakt tot
optreden.

Het is ons niet geheel duidelijk waarop in dit verband wordt gedoeld.
Artikel 11 van de Wet op de medische hulpmiddelen biedt de basis voor
het aanwijzen van ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksge–
zondheid en van andere ambtenaren als toezichtambtenaren. Ter
uitvoering van die bepaling zijn (bij K.B.) aangewezen de inspecteurs
voor de geneesmiddelen als ambtenaren, belast met het toezicht op de
naleving van het bij of krachtens die wet bepaalde. Daarnaast zijn de
geneeskundige inspecteurs aangewezen voor zover het betreft het
toepassen van medische hulpmiddelen. Naar ons oordeel biedt de tekst
van de wet voldoende ruimte om de betrokken onderdelen van het
Staatstoezicht (en eventueel andere ambtenaren) aan te wijzen als
toezichtambtenaar. De in dat verband eventueel uit te oefenen bevoegd–
heden zijn vermeld in artikel 11, tweede tot en met zesde lid, van de Wet
op de medische hulpmiddelen. Het gaat hier om de bevoegdheid om
inlichtingen en inzage te verlangen, de bevoegdheid tot het betreden van
plaatsen en de bevoegdheid tot het onderwerpen van goederen aan
onderzoek.

Voorts stelden de leden van de CDA-fractie dat de Wet op de
medische hulpmiddelen alleen ziet op hulpmiddelen en instrumenten en
niet op de handelingen die in het kader van een beroep worden verricht.

De Wet op de medische hulpmiddelen is erop gericht in het belang van
de volksgezondheid regelen te stellen met betrekking tot medische
hulpmiddelen. De wet maakt het mogelijk zulks te doen ten aanzien van
de vervaardiging, de invoer, het voorhanden hebben, het afleveren en de
toepassing. In dit verband biedt de wet onder meer de mogelijkheid
kwaliteitseisen te stellen aan het produkt of aan degenen die het produkt
afleveren of toepassen. Tot die eisen kan worden gerekend het
voorschrift dat betrokkenen een bepaalde deskundigheid hebben
verworven door het gevolgd hebben van een bepaalde opleiding.
Daarnaast laat de wet ook de mogelijkheid open van een regeling, inhou–
dende het voorbehouden van een bepaalde handeling ten aanzien van
een bepaald medisch hulpmiddel (bijvoorbeeld het afleveren aan
gebruiker) aan een bepaalde categorie van personen.

Gezien het vorenstaande kunnen de regelingen op grond van de Wet
op de medische hulpmiddelen derhalve ook betrekking hebben op
handelingen die beroepsmatig worden verricht.

De leden van de CDA-fractie vroegen tevens waarom voor de
beroepen van opticien en tandtechnicus niet de normale procedure wordt
gevolgd, namelijk toetsing van de beroepen door de Raad voor de
beroepen in de individuele gezondheidszorg aan de vastgestelde criteria.

Zoals in de memorie van antwoord (blz. 23) is aangegeven, was een
belangrijk element in de overwegingen van het toenmalige kabinet om
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het beroep van opticien, evenals dat van opticien-contactlenskundige en
opticien-oogmeetkundige, niet in de wet op te nemen omdat het hier
beroepen betreft die meer dan de thans geregelde gezondheidszorgbe–
roepen worden uitgeoefend in de sfeer van detailhandel en ambacht en
die niet overwegend gericht zijn op het verlenen van gezondheidszorg
aan individuele personen. Voor het beroep van tandtechnicus gelden
gelijksoortige overwegingen. Verder moet in aanmerking worden
genomen, zoals reeds werd opgemerkt, dat ook de Wet op de medische
hulpmiddelen mogelijkheden biedt om eisen aan de kwaliteit van de
beroepsuitoefening te stellen. Een en ander in aanmerking genomen
achten wij toetsing door de Raad voor de beroepen in de individuele
gezondheidszorg, als door de genoemde leden bedoeld, minder
opportuun.

De leden van de PvdA-fractie achtten het wetsvoorstel op het punt van
de regeling omtrent voorbehouden handelingen sedert de derde nota van
wijziging sterk verbeterd. Zij hadden graag inzicht ten aanzien van de
vraag welke beroepen onder artikel 55a zullen worden gebracht. De
leden van de VVD-fractie waren erover verheugd dat er door het
invoegen van artikel 55a een oplossing was gevonden voor het
honoreren van de jarenlange pleidooien van de verpleegkundigen, die
ijverden voor een wettelijke erkenning van hun bekwaamheid tot het
zelfstandig uitvoeren van (sommige) voorbehouden handelingen. Zij
wilden vernemen of nog andere beroepsgroepen dan verpleegkundigen
onder het nieuwe artikel zullen worden gebracht. Het lid van de
RPF-fractie vroeg of artikel 55a inhoudt dat de verpleegkundige straf–
rechtelijke vrijlating wordt beloofd als hij zich houdt aan de voorwaarden
bij de uitvoering van de voorbehouden handeling. Hij vroeg voorts in
hoeverre medisch analisten onder artikel 55a zullen vallen.

Een precies antwoord op de vraag welke andere beroepen dan
verpleegkundigen krachtens artikel 55a zullen worden aangewezen, kan
op dit moment niet worden gegeven. Over die vraag zal te zijner tijd
advies worden gevraagd aan de Raad voor de beroepen in de individuele
gezondheidszorg.

Artikel 55a brengt niet met zich dat de verpleegkundige die zich houdt
aan de voorwaarden strafrechtelijk wordt gevrijwaard. Het artikel houdt
in een collectieve deskundigheidsverklaring voor zover het betreft het
«toezichtloos» verrichten van bepaalde voorbehouden handelingen door
bepaalde groepen beroepsbeoefenaren. Indien de verpleegkundige zich
houdt aan de in artikel 52 gestelde voorwaarden ten aanzien van het
verrichten van voorbehouden handelingen, brengt toepassing van artikel
52 met zich dat hem geen verwijt in strafrechtelijke zin kan worden
gemaakt dat hij de handeling onbevoegdelijk zou verrichten.

Dezelfde leden vroegen hoe de - in artikel 55a, eerste lid, opgenomen
- bepaling «zonder diens tussenkomst» zich verhoudt tot de mogelijkheid
van hernieuwde indicatiestelling door de bevoegde beroepsbeoefenaar.

De in artikel 55a opgenomen regeling inzake de deskundigheidsom–
schrijving van (aan te wijzen) groepen van beroepsbeoefenaren ten
aanzien van (aan te wijzen) voorbehouden handelingen staat geheel los
van de indicatiestelling door de zelfstandig bevoegde beroepsbeoe–
fenaar. Deze laatste blijft bevoegd tot hernieuwde indicatiestelling.
Indien hernieuwde indicatiestelling tot de conclusie leidt dat de voorbe–
houden handeling niet langer moet worden verricht of dat moet worden
overgegaan tot een andere (voorbehouden) handeling, dient zulks
uiteraard aan de medewerker kenbaar te worden gemaakt. Alsdan is er
sprake van een nieuwe «opdracht», welke - indien zij betrekking heeft op

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 19 522, nr. 20 30



een krachtens artikel 55a aangewezen voorbehouden handeling, te
verrichten door een persoon die behoort tot de krachtens artikel 55a
aangewezen groepen van beroepsbeoefenaren - zonder toezicht door de
opdrachtgever en zonder diens tussenkomst kan worden verricht.

Deze leden vroegen voorts of uitbreiding van de voorbehouden hande–
lingen, zoals geadviseerd door de Gezondheidsraad, wordt overwogen.

Wanneer het aan de Gezondheidsraad gevraagde nadere advies over
de voorbehouden handelingen gereed is, zal aan de hand daarvan
worden bezien in hoeverre verdere regelgeving op dit punt geboden is.

Dezelfde leden vroegen verder met betrekking tot artikel 53 hoe de
beroepen die geregeld zijn krachtens artikel 55a daarin passen.

De in artikel 53 genoemde beroepen zijn - zoals aangegeven in het
advies van prof. Van der Grinten - de beroepen waarvan de beoefenaren
uit eigen hoofde, derhalve zonder een opdracht van een ander te
ontvangen, de betrokken voorbehouden handeling verantwoord kunnen
verrichten. Die beroepsbeoefenaren beslissen of zij de handeling zelf dan
wel door een ander laten verrichten. Indien zij menen dat de handeling
door een ander kan worden verricht, verstrekken zij daartoe een
opdracht. Indien de opdrachtnemer behoort tot de ingevolge artikel 55a
aangewezen categorieën van personen, kan deze de handeling
«functioneel zelfstandig», dat wil zeggen zonder toezicht door de
opdrachtgever en zonder diens tussenkomst, verrichten.

Volgens de leden van de PvdA-fractie zijn de voorbehouden hande–
lingen conform artikel 53, zevende lid (ioniserende straling), onvoldoende
strikt geregeld. Deze leden verwezen in dat verband naar hun inbreng in
het mondeling overleg van 8 maart 1990, waarin zij de positie van de
tandarts en het gebruik van apparatuur met een lagere spanning dan 100
KV ter discussie hebben gesteld. Vanwege de implicaties die de uitkomst
van de door de staatssecretaris van WVC bij die gelegenheid toegezegde
nadere studie van dit onderwerp heeft voor het onderhavige
wetsvoorstel, vroegen de leden van de PvdA-fractie naar de resultaten
hiervan en de gevolgen voor de Wet BIG.

In artikel 53, zevende lid, wordt de bevoegdheid tot het medisch
gebruik van ioniserende straling door artsen en tandartsen onder meer
gekoppeld aan de krachtens de Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gestelde
eisen. Naar onze mening is voor een nadere regeling opname in het
onderhavige wetsvoorstel niet de meest geëigende weg, maar zou
veeleer moeten worden aangesloten bij de wetgeving op het gebied van
de stralingshygiëne. Met de voorstellen in de notitie «Medische stralings–
toepassingen» (Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 439, nr. 2),
die de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur bij brief
van 11 januari 1990 aan de Kamer heeft aangeboden, en die op 8 maart
1990 onderwerp van overleg met de vaste Commissie voor de volksge–
zondheid zijn geweest, wordt beoogd daarin te voorzien.

Het interdepartementale onderzoek naar de wenselijkheid van
uitbreiding van de vergunningplicht op grond van de Kernenergiewet
voor toestellen met een buisspanning lager dan 100 kV, naar de resul–
taten waarvan de hier aan het woord zijnde leden vroegen, is nog niet
afgerond. Zodra dat het geval is, zal de Kamer over deze resultaten
worden geïnformeerd. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor is gesteld,
zijn wij overigens van mening dat het onderzoek geen implicaties voor de
onderhavige wet behoeft te hebben. De principiële erkenning van de
bevoegdheid tot het tandheelkundig gebruik van ioniserende straling
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door tandartsen, die het wetsvoorstel beoogt vast te leggen, staat los
van de nadere voorwaarden die (onder andere met het oog op de
stralingsbescherming van patiënten) aan dit gebruik kunnen worden
gesteld, en die regeling zullen kunnen vinden in het kader van de
Kernenergiewet.

De leden van de VVD-fractie beklemtoonden dat zij zich reeds hadden
uitgesproken voor het advies van de Nationale Raad voor de Volksge–
zondheid inzake voorbehouden handelingen (artikel 53a) en voor het
advies van prof. Van der Grinten. Zij hadden geen bezwaren tegen het
nieuwe artikel 55a. Wel wilden zij vernemen waarom voor deze
constructie is gekozen.

Afgezien van de aan het door de NRV voorgestelde artikel 53a
verbonden wetgevingstechnische bezwaren bracht het (overnemen van
het) advies van prof. Van der Grinten met zich dat het voorstel voor
artikel 53a niet kon worden gevolgd. De reden is dat in het door prof.
Van der Grinten aanbevolen stelsel - anders dan in het advies van de
Raad - aan een ieder die van een zelfstandig bevoegde een opdracht
heeft verkregen en die blijft binnen de grenzen van zijn kennen en
kunnen, een wettelijke bevoegdheid tot het verrichten van de handeling
wordt verleend. Verwezen wordt naar artikel 52, eerste en tweede lid. De
wettelijke bevoegdheidsverlening is derhalve niet beperkt tot specifieke,
aan te wijzen categorieën van beroepsbeoefenaren.

De specifieke positie van bepaalde categorieën beroepsbeoefenaren,
zoals verpleegkundigen, die zonder toezicht of tussenkomst van met
name de arts voorbehouden handelingen kunnen verrichten, hoefde
derhalve niet door een specifieke bevoegdheidsverlening tot uitdrukking
te worden gebracht. Bedoelde specifieke positie is nu in artikel 55a door
een categorale deskundigheidsverklaring tot uitdrukking gebracht.

De leden van de D66-fractie vroegen in hoeverre de regering rekening
houdt met de mogelijkheid dat door de beroepsgroep van verpleegkun–
digen zal worden aangedrongen op herwaardering van hun functies nu
het takenpakket van deze beroepsgroep formeel wordt uitgebreid.

De toepassing van de regeling omtrent het functioneel zelfstandig
verrichten van voorbehouden handelingen (artikel 55a) voor de beroeps–
groep van verpleegkundigen, beoogt geen uitbreiding te geven van het
takenpakket van deze beroepsgroep. Met de toepassing van deze
regelmg wordt slechts beoogd wettelijk vast te leggen dat verpleegkun–
digen deskundig zijn om zonder toezicht of tussenkomst van de arts
bepaalde voorbehouden handelingen te verrichten, hetgeen aansluit bij
de werkelijkheid.

De leden van de SGP-fractie oordeelden positief over het opnemen
van artikel 55a. Zij vroegen of hiermee een praktische uitwerking is
gegeven aan het begrip functionele zelfstandigheid.

Deze vraag kan onzes inziens bevestigend worden beantwoord. Het
begrip functionele zelfstandigheid heeft volgens het voorgestelde artikel
55a betrekking op het verrichten van aan te wijzen voorbehouden hande–
lingen zonder toezicht door de opdrachtgever en zonder diens tussen–
komst.

De leden van de CDA-fractie vroegen naar aanleiding van een brief van
de landelijke werkgroep gewetensbezwaren in de gezondheidszorg of de
artikelen 52 en 55 in samenhang met de artikelen 53 en 54 terecht
aanleiding geven tot hun vrees dat «opdrachtnemers» niet kunnen
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weigeren bepaalde voorbehouden handelingen uit te voeren op grond
van godsdienstige of levensbeschouwelijke overwegingen. Ook de leden
van de GPVfractie en de VVD-fractie verwezen naar deze brief. De leden
van de GPV-fractie stelden dat gezien de ontwikkelingen in de gezond–
heidszorg het gewenst is nog eens uitdrukkelijk vast te leggen dat poten–
tiele opdrachtnemers niet verplicht zijn opdrachten te aanvaarden, c.q.
uit te voeren waartegen de potentiele opdrachtnemer principiele
bezwaren heeft. Het opnemen van een dergelijke bepaling zou volgens
deze leden discussies en conflicten zowel in het «veld» alsook in bijvoor–
beeld tuchtprocedures voorkomen. De leden van de VVD-fractie achtten
het antwoord in de memorie van antwoord, waar nog eens expliciet is
bevestigd dat niemand tegen zijn geweten in kan worden gedwongen tot
handelingen die hij als «gewetensbezwaarde» niet wenst te verrichten,
bevredigend.

Voor de vrees van de leden van de CDA-fractie dat de door hen
genoemde artikelen er tot zouden kunnen leiden dat «opdrachtnemers»
bepaalde voorbehouden handelingen op grond van godsdienstige of
levensbeschouwelijke overwegingen niet zouden kunnen weigeren,
bestaat naar het ons voorkomt redelijkerwijs geen aanleiding. Deze
artikelen geven alleen een regeling van bevoegdheden voor het
verrichten van voorbehouden handelingen. Zij laten de eigen verantwoor–
delijkheid voor het al of niet aanvaarden van een opdracht onaangetast.
Zoals in de memorie van antwoord (blz. 60) is aangegeven, kan een
gewetensbezwaar een grond zijn om af te zien van het uitvoeren van een
opdracht. Wij achten geen dringende reden aanwezig om, zoals de leden
van de GPV-fractie bepleitten, dit nog eens in de onderhavige wet
uitdrukkelijk vast te leggen.

Laatstgenoemde leden verwezen in dit verband nog naar het ontwerp–
advies van de Sociaal-Economische Raad (SER), Gewetensbezwaren in
dienstbetrekking. In het inmiddels verschenen advies komt de SER tot
het oordeel dat (in geval van dienstbetrekking) de huidige wetgeving en
de daarop gebaseerde jurisprudentie de betrokken werkgever en
werknemer onvoldoende concrete normen verschaffen om de weder–
zijdse rechten en plichten bij een principiële werkweigering met
voldoende precisie en voorspelbaarheid te bepalen. De Raad acht meer
concrete normen wenselijk en hij stelt voor te komen tot een wettelijke
basisnorm in combinatie met een samenstel van (gedrags)-normen. Een
wetsvoorstel, houdende de door de SER bedoelde wettelijke basisnorm
voor bescherming tegen ontslag op grond van gewetensbezwaren, is
inmiddels aan de Raad van State voorgelegd (toevoeging artikel 1639 S
Burgerlijk Wetboek). Voorts heeft de Stichting van de Arbeid, voortbou–
wende op het SER-advies, een Nota over gewetensbezwaren in arbeids–
relatie; een leidraad voor ondernemingen gepubliceerd (Stcrt. 13 juli
1990, 134). Deze leidraad bevat een uitwerking van de door de SER
geformuleerde normen.

HOOFDSTUK 9. KWALITEIT VAN DE BEROEPSUITOEFENING

Het verbaasde de leden van de CDA-fractie dat in de memorie van
antwoord niet wordt aangegeven wat de consequenties zijn van het niet
invoeren van de WVG en dat slechts verwezen wordt naar het regerings–
standpunt over het rapport van de Commissie Structuur en Financiering
Gezondheidszorg. Zij waren van mening dat in dit wetsvoorstel als
overgangsmaatregel de intentie van artikel 7 WVG moet worden
vermeld. Ook de leden van de VVD-fractie vroegen of het weggevallen
verband tussen artikel 7 WVG en artikel 56 van het onderhavige
wetsvoorstel niet op een andere wijze tot uitdrukking zou moeten komen.
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In artikel 7 van de Wet voorzieningen gezondheidszorg zijn tweeërlei
onderwerpen aan de orde, namelijk de rechten van de gebruiker en de
kwaliteit van voorzieningen van gezondheidszorg uitgaande van
personen. De rechten van de gebruiker van voorzieningen van gezond–
heidszorg zijn thans voorwerp van afzonderlijke wettelijke regelingen
(m.n. het voorstel van Wet op de geneeskundige behandelingsovereen–
komst en de voorziene Wet klachtrecht zorgsector). Voor wat betreft de
kwaliteit van de voorzieningen uitgaande van personen biedt artikel 56
van het onderhavige wetsvoorstel een verscheidenheid aan mogelijk–
heden tot regulering. Het niet invoeren van de Wet voorzieningen
gezondheidszorg zal, voorzover valt te voorzien, dan ook niet nopen tot
het treffen van aanvullende wettelijke maatregelen naast het onderhavige
wetsvoorstel. Daarbij zij in herinnering geroepen dat artikel 7 van de Wet
voorzieningen gezondheidszorg min of meer vooruitliep op het onder–
havige wetsvoorstel. In een situatie waarin beide wetten zouden worden
uitgevoerd, zou vooral gewaakt moeten worden voor een goede
afstemming ter voorkoming van overlappingen. Deze situatie zal zich
thans niet voordoen.

De leden van de CDA-fractie vroegen of klachtenbemiddeling niet
opgenomen zou moeten worden in artikel 56 of een andere bepaling in
het wetsvoorstel teneinde de mogelijkheid te hebben de nodige regels
ter zake te stellen in dezelfde wet die het tuchtrecht regelt.

Tussen de klachtenbemiddeling en tuchtspraak bestaat niet een
zodanig verband dat regeling van deze onderwerpen in éèn wettelijk
kader aangewezen is. Het onderwerp klachtenbemiddeling heeft
betrekking op klachten, gericht tegen instellingen en beroepsbeoefe–
naren op het terrein van de gezondheidszorg. Onder het tuchtrecht vallen
slechts een beperkt aantal categorieën van beroepsbeoefenaren in de
mdividuele gezondheidszorg. Ook qua strekking is er een aanzienlijk
verschil tussen tuchtrechtspraak en klachtenbemiddeling. Bij klachtenbe–
middeling is de rechtspositie van de beklaagde niet in het geding (het
streven is er daarbij op gericht de klacht zo te behandelen dat de zaak in
der minne wordt geschikt). Bij tuchtrecht is juist de rechtspositie van de
aangeklaagde in het geding (aan de aangeklaagde kan immers een tucht–
rechtelijke maatregel worden opgelegd). Klachtenbemiddeling kan leiden
tot herstel van de verstoorde relatie. In die gevallen komt men aan tucht–
recht niet toe. Indien klachtenbemiddeling niet slaagt, kan er aanleiding
zijn tot civielrechtelijke of strafrechtelijke stappen of tot tuchtrechtelijke
behandeling van de zaak. Dit laatste uiteraard alleen voor de zover de
klacht gericht is tegen een beroepsbeoefenaar die valt onder het publiek–
rechtelijk tuchtrecht.

HOOFDSTUK 10. BUITENSLANDS GEDIPLOMEERDEN

De leden van de CDA-fractie hadden verscheidene brieven gekregen
van beroepsgroepen die zich zorgen maken over hun erkenning in het
buitenland. Naast de thans in Europees verband erkende beroepen
zouden er geen nieuwe erkenningen komen voor Nederlanders in Europa.
Dit zou tot een nadelige positie van de Nederlanders in Europees verband
kunnen leiden. Deze leden vroegen uitgebreide informatie over het
bovenstaande. Tevens vroegen zij welke complicaties EG-richtlijn 89/48
EG van 21 december 1988 heeft voor dit wetsvoorstel.
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Voor een aantal beroepen in de gezondheidszorg zijn in het verleden
EG-richtlijnen tot stand gebracht (artsen, tandartsen, apothekers, verlos–
kundigen en verpleegkundigen). Op grond van deze richtlijnen hebben
beoefenaren van betrokken beroepen het recht op vrij verkeer en vrije
vestiging in de landen van de Europese Gemeenschap. Daarbij zij voor de
goede orde opgemerkt dat het bij deze richtlijnen niet louter gaat om de
erkenning van Nederlanders in Europees verband, maar om de weder–
zijdse erkenning door EG-lidstaten van bepaalde diploma's van
EG-onderdanen. Aangezien het per beroep vaststellen van specifieke
richtlijnen een zeer tijdrovende en moeizame aangelegenheid is
gebleken, is in EG-kader besloten om niet langer per beroep richtlijnen
vast te stellen, maar in plaats daarvan een algemeen stelsel van weder–
zijdse erkenning van diploma's in het leven te roepen. Voor de hoger–
onderwijsdiploma's is dat algemene stelsel neergelegd in de door de
leden van de CDA-fractie genoemde richtlijn 89/48 EG. In hoofdzaak
komen de bepalingen van deze richtlijn er op neer dat een EG-lidstaat
een EG-onderdaan dient toe te laten tot de uitoefening van een geregle–
menteerd beroep onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor
de eigen onderdanen. Het niet voldoen door een aanvrager aan deze
voorwaarden mag voorts geen grond zijn waarop de ontvangende
lidstaat de desbetreffende aanvrager de toegang tot het betrokken
beroep weigert. Wel mogen in dat geval aanvullende eisen worden
gesteld in de vorm van beroepservaring, een proeve van bekwaamheid of
een aanpassingsstage. De genoemde richtlijn - die geldt voor alle
hogeronderwijsdiploma's en dus veel verder reikt dan uitsluitend de
gezondheidszorgsector - zal worden uitgevoerd bij speciaal daartoe tot
stand te brengen wetgeving. Deze wetgeving wordt thans in interdepar–
tementaal verband voorbereid, waarbij het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen het voortouw heeft. Complicaties voor het onderhavige
wetsvoorstel verwachten wij daarbij niet; met betrekking tot diploma's
die onder de werking van de richtlijn vallen, kan in het hoofdstuk
Buitenslands Gediplomeerden worden volstaan met het opnemen van
een verwijzing naar het in genoemde wet geregelde algemene toelatings–
regiem.

Wat betreft de zorgen die beroepsgroepen zich maken over hun
erkenning in het buitenland, merken wij op dat het nieuwe algemene
stelsel van wederzijdse erkenning van diploma's geenszins zal leiden tot
een nadelige positie van Nederlanders in Europees verband. Voor zover
ons bekend, hebben de zorgen over de erkenning van diploma's in het
buitenland met name betrekking op die beroepsgroepen waarvoor geen
wettelijke regeling in het kader van de onderhavige wet wordt getroffen.
Het niet wettelijk geregeld zijn van een beroep in Nederland zou - zo wij
deze zorgen goed begrijpen - de Nederlandse beoefenaren van het
desbetreffende beroep in een nadelige positie brengen ten opzichte van
beroepsbeoefenaren die onderdaan zijn van een EG-lidstaat waar het
betrokken beroep wel een wettelijke regeling kent. Zo zouden laatstge–
noemde beroepsbeoefenaren in Nederland hun beroep mogen uitoe–
fenen zonder dat zij behoeven te voldoen aan van overheidswege
gestelde eisen, terwijl Nederlanders die in de betrokken lidstaat willen
gaan werken, in principe moeten voldoen aan eventueel aldaar gestelde
toelatingseisen. Hoewel deze laatste constatering feitelijk juist is, kan
daaruit naar ons oordeel niet de conclusie worden getrokken dat de
betrokken Nederlandse beroepsbeoefenaren in een nadelige positie
verkeren ten opzichte van hun buitenlandse collega's.

Van een nadelige positie zou eerst sprake zijn als onderdanen uit
andere EG-lidstaten gemakkelijker toegang tot een beroep in Nederland
zouden krijgen dan Nederlandse beroepsbeoefenaren, dan wel als
EG-lidstaten aan Nederlandse beroepsbeoefenaren hogere toelatings–
eisen stellen dan die welke zij aan eigen onderdanen stellen. Dit nu is
niet het geval.
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In dit verband willen wij voorts nadrukkelijk instemmen met de
opmerking van mevrouw Vriens-Auerbach dat het niet de bedoeling van
de onderhavige wet is om beroepen te regelen louter vanwege de
erkenning in het buitenland (Verslag van een mondeling overleg met de
Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Tweede
Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 109, nr. 40, pagina 3). Wat
voorkomen moet worden, is dat EG-lidstaten allerlei wettelijke maatre–
gelen in het leven gaan roepen die er enkel en alleen op zijn gericht om
de migratie van eigen onderdanen naar het buitenland te vergemakke–
lijken en de toelating van buitenslands gediplomeerden te bemoeilijken.
Een dergelijke wetgevingsspiraal zou het vrije verkeer van beroepsbeoe–
fenaren in Europa in belangrijke mate frustreren.

De leden van de fractie van de PvdA stelden enkele vragen over het
behoeftecriterium bij de toelating van buitenslands gediplomeerde
beroepsbeoefenaren. Ter beantwoording van deze vragen diene het
volgende.

Het verdraagt zich niet met het Europese recht dat bij de uitvoering
van de wet voor zover het betreft onderdanen van de landen der
Gemeenschap een behoeftecriterium zou worden toegepast. Het
hanteren van een behoeftecriterium ten aanzien van niet door het
EG-recht beheerste gevallen, moet naar onze mening voorts geheel los
worden gezien van wetgeving die uitgaat van contracteervrijheid. Het
beginsel van contracteervrijheid sluit niet uit dat beperkingen worden
opgelegd aan de toelating van buitenslands gediplomeerden tot de
beroepsuitoefening in ons land. Op de vraag van de hier aan het woord
zijnde leden of voor buitenslands gediplomeerden een werkvergunning is
vereist, moet het antwoord luiden dat het algemene stelsel, waarbij het
hebben van een werkvergunning is voorgeschreven, onverminderd van
toepassing blijft.

HOOFDSTUK11. TUCHTRECHTSPRAAK

§ 1. Inleiding

De leden van de VVD-fractie vroegen om een reactie te geven op het
artikel van J. L. M. van der Beek in Medisch Contact over de toekomst
van het tuchtrecht en in te gaan op de praktische haalbaarheid van de
ontwikkelde voorstellen.

In het artikel wordt voorgesteld om na afronding van het vooron–
derzoek het verslag ervan geanonimiseerd te zenden aan een landelijke
werkgroep van oudere, ervaren vertegenwoordigers van personen die
behoren tot dezelfde categorie als die waartoe de aangeklaagde behoort.
Deze werkgroep geeft een oordeel ten behoeve van het betrokken tucht–
college, waarin steeds tenminste één deskundige uit de betrokken disci–
pline aanwezig is. Na de uitspraak kan de betrokkene voor een «correc–
tiegesprek» terecht bij leden van de landelijke werkgroep. Dit laat zijn
recht in beroep te gaan onverlet. Indien betrokkene in beroep gaat,
neemt hij het eventueel aangevulde advies van de landelijke werkgroep
mee naar het centraal tuchtcollege, waarin minstens twee beroepsge–
noten uit dezelfde subgroep zitting hebben. De landelijke werkgroep
dient door middel van een jaarverslag de betrokken beroepssubgroep op
de hoogte te houden.
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Naar ons oordeel verdient het bepaald geen aanbeveling het voorstel
te volgen om de tuchtrechtprocedure te verzwaren door zowel tijdens als
direct na de procedure een zogenaamde landelijke werkgroep van verte–
genwoordigers van de eigen beroepssubgroep in te schakelen. De status
van deze werkgroep is bepaald onduidelijk. Voor wat betreft het fungeren
tijdens de procedure lijkt het erop dat deze fungeert als een vast deskun–
digencollege ten behoeve van het tuchtcollege dan wel als een tweede
vooronderzoeker ten behoeve van het tuchtcollege. Nadat de uitspraak is
gedaan blijkt de functie van de werkgroep een geheel andere te zijn,
namelijk een soort «executeur» van de uitspraak van het tuchtcollege
(«correctiegesprek»). Dit ligt evenwel kennelijk anders in de gevallen
waarin de werkgroep het niet eens is met de uitspraak. Alsdan kan de
werkgroep aanbevelen om in beroep te gaan. In deze gevallen fungeert
de werkgroep materieel als een soort adviseur van de aangeklaagde.

Naar onze mening is het onwenselijk dat de procedure aldus
aanzienlijk wordt verzwaard - nog daargelaten de daaraan verbonden
vertraging - door een orgaan dat verschillende niet goed met elkaar te
verenigen functies vervult. De corrigerende werking behoort van de door
het tuchtcollege opgelegde maatregel uit te gaan. Er dient niet daarnaast
een ander orgaan - dat geen rechterlijk orgaan is - te zijn dat, indien dat
het eens is met de maatregel, een pseudorechterlijke activiteit verricht
door het voeren van een «correctiegesprek». Aan de tuchtcolleges dient
te worden overgelaten op welke wijze zij informatie verkrijgen omtrent de
opvattingen in de betrokken sector van de beroepsgroep over de aan de
orde zijnde aangelegenheid. Deze informatie kan worden verkregen door
(plaatsvervangende) leden van de tuchtcolleges, die werkzaam zijn in de
betrokken sector en door deskundigen. Aan de tuchtcolleges dient voorts
de verantwoordelijkheid voor de publikatie van de uitspraken te worden
overgelaten. Per geval kunnen zij bepalen aan welke vaktijdschriften de
uitspraak ter publikatie wordt aangeboden. Daarnaast beschikken zij in
het jaarverslag over een middel om de betrokkenen te informeren.

De leden van de D66-fractie hadden behoefte aan een korte uiteen–
zetting over de verhouding tussen publiekrechtelijk en privaatrechtelijk
tuchtrecht en over de verhouding van tuchtrecht tot gewone rechtspraak.

In de tot dusver verschenen toelichtende stukken is ingegaan op
bedoelde punten. Wij willen derhalve volstaan met verwijzing naar de
memorie van antwoord, blz. 75-78 en blz. 89-90. Daaruit moge blijken
dat de bedoelde rechtssectoren in doelstelling verschillen. Daartoe
kennen die rechtsgebieden elk op hun doelstelling toegespitste proce–
dures. Voor wat betreft het element conflictoplossing is het zo dat in het
onderhavige tuchtrecht niet zozeer het conflict tussen de beroepsbeoe–
fenaar en de betrokken klager centraal staat, maar de vraag of er door de
beroepsoefenaren tekort is geschoten in zorg. De vraag of het particu–
liere rechtsbelang is geschaad komt aan de orde in de procedure bij de
burgerlijke rechter.

Het lid van de RPF-fractie informeerde naar de reden om niet te kiezen
voor het afschaffen van het wettelijk tuchtrecht. Aan de afzonderlijke
beroepsgroepen wordt dan overgelaten eventueel intern tuchtrecht op te
zetten.

In antwoord op deze vraag wordt ten aanzien van de ratio voor
wettelijk tuchtrecht verwezen naar hoofdstuk 11, paragraaf 1 en 4, van
de memorie van toelichting en naar hoofdstuk 11, paragraaf 1 en 4, van
de memorie van antwoord.
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§ 2. Openbaarheid van tuchtrechtspraak

De leden van de PvdA-fractie wilden de vraag of ook de aangeklaagde
mag verzoeken om over te gaan tot behandeling van een tuchtrechtzaak
achter gesloten deuren negatief beantwoorden. Zij vroegen of het niet zo
kan worden geregeld dat, indien er sprake is van vertrouwelijke medede–
lingen over de klager, klager zelf kan beslissen of hij zal verzoeken tot
behandeling achter gesloten deuren.

Wij willen vooropstellen dat het in het belang van een goede proces–
orde niet zo kan zijn dat een van de partijen in de tuchtrechtelijke
procedure beslist over de vraag of de zaak in een niet-openbare terecht–
zitting wordt behandeld. In de lijn van hetgeen in artikel 20 van de Wet
op de rechterlijke organisatie wordt bepaald, schrijft artikel 85 dan ook
voor dat het rechterlijke college zelf bepaalt of de behandeling met
gesloten deuren plaatsvindt.

Uitgangspunt voor het tuchtcollege dient ingevolge de voorgestelde
wetstekst te zijn dat de zaak in openbare terechtzitting wordt behandeld,
tenzij een van de in de memorie van antwoord (hoofdstuk 11, paragraaf
2) uitvoerig beschreven uitzonderingsgevallen in het geding is. Voor de
twee «partijen» in het tuchtproces dient in dit verband eenzelfde
benadering te worden gekozen: beiden kunnen vanuit hun invalshoek
over de vraag of de zitting besloten moet worden verklaard wensen
kenbaar maken bij het tuchtcollege. Het ligt bepaald niet in de rede dat
zulks uitsluitend door of vanwege de klager zou kunnen geschieden. Ook
de aangeklaagde behoort het college te kunnen attenderen op bepaalde
aspecten die het tuchtcollege moet betrekken bij zijn beslissing inzake
eventuele behandeling met gesloten deuren. Hierbij zijn immers niet
uitsluitend belangen van de klager in het geding, maar daarbi] kunnen
ook belangen van andere personen een rol spelen.

De leden van de VVD-fractie hechtten zeer aan het uitgangspunt dat
de tuchtrechtspraak in principe openbaar is. Zij vroegen of er toch niet
nog een aanscherping mogelijk is van de zwaarwegende argumenten die
leiden tot een besloten zitting. De voorziene regeling ten aanzien van
volledig inzagerecht van processtukken en afschrift van de eindbeslissing
achtten zij een wezenlijke verbetering.

Artikel 85, eerste lid, bepaalt dat de zaak in een openbare terecht–
zitting wordt behandeld. Het college kan evenwel om «gewichtige
redenen» bepalen dat de behandeling geheel of gedeeltelijk met gesloten
deuren zal plaatsvinden. Een soortgelijke formule is gekozen in artikel 20
van de Wet op de rechterlijke organisatie en in het tuchtrecht voor
advocaten en notarissen. Mede uit een oogpunt van harmonisatie van
wetgeving willen wij de redactie op dit punt handhaven. Toepassing van
de bepaling dient te geschieden binnen de grenzen van artikel 6 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de door het Europese
Hof gegeven jurisprudentie.

§ 3. Het klachtrecht

De leden van de PvdA-fractie vroegen of het noodzakelijk is een
procedure in te voeren, die erop is gericht snel te kunnen ingrijpen in
noodsituaties.

Naar ons oordeel gaat het bij deze vraag om twee punten. Het eerste
punt is de vraag of de voorgestelde procedureregeling in het tuchtrecht
belemmeringen bevat waardoor het niet of niet goed mogelijk is in
gevallen die daarvoor in aanmerking komen de procedure snel te starten
en af te wikkelen. Het tweede punt is de vraag of niet moet worden
voorzien in een zodanige regeling dat bepaalde tuchtmaatregelen
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spoedig van kracht kunnen worden en dat voorlopige voorzieningen
getroffen kunnen worden. Wat dit laatste punt betreft zijn wij tot de
conclusie gekomen dat het wenselijk is het wetsvoorstel aan te passen.
Verwezen wordt naar de in de vierde nota van wijziging opgenomen
wijziging van artikel 63 (zevende en achtste lid). Ter toelichting dient het
volgende.

In bepaalde gevallen kan het gewenst zijn in het belang van de
bescherming van patiënten door het tuchtcollege opgelegde maatregelen
onmiddellijk te doen ingaan. Gedoeld wordt hierbij op de zware tucht–
rechtelijke maatregelen. Het slotgedeelte van de tweede volzin van het
zevende lid en het nieuwe achtste lid van artikel 63 (nieuw) bieden
daartoe nu de mogelijkheden. Het gaat er hierbij om dat de bedoelde
maatregelen, zolang de beslissing niet onherroepelijk is geworden, een
voorlopig karakter hebben.

Voor wat betreft het eerste punt hebben wij geconcludeerd dat het
wetsvoorstel geen wijziging behoeft. De tuchtrechtelijke procedurere–
geling in het wetsvoorstel is niet ingewikkeld en bevat geen termijnrege–
lingen of formaliteiten, die met zich brengen dat een snelle afwikkeling
van de procedure onmogelijk is of wordt bemoeilijkt. Het wetsvoorstel
geeft de ruimte om met het vooronderzoek te starten onmiddellijk nadat
het klaagschrift is ingekomen en in afschrift is gezonden aan de aange–
klaagde. De regeling met betrekking tot het vooronderzoek behelst
weinig formaliteiten. In die fase zullen klager en aangeklaagde in de
gelegenheid moeten worden gesteld om te worden gehoord. Na
afronding van het vooronderzoek kan de terechtzitting spoedig plaats–
vinden. Vervolgens biedt het wetsvoorstel de ruimte dat het college na
de terechtzitting spoedig een beslissing neemt. Al met al kan in het
bijzonder een goede prioriteitenbepaling ten aanzien van de ingekomen
klachten ertoe leiden dat de klachten die zich gezien de ernst van de
situatie er voor lenen dat zij bij voorrang worden behandeld, inderdaad
snel kunnen worden afgehandeld. Teneinde het tuchtcollege hierbij
behulpzaam te zijn, is het wetsvoorstel nog op een punt gewijzigd (artikel
80, vierde lid). Ervan uitgaande dat in de hier bedoelde gevallen de
inspecteur van de volksgezondheid een belangnjke rol vervult, is in het
wetsvoorstel bepaaid dat, indien de inspecteur meent dat spoedbehan–
deling door het tuchtcollege noodzakelijk is, de inspecteur in het zijner–
zijds ingediende klaagschrift het college verzoekt de zaak met spoed te
behandelen.

De leden van de CDA-fractie vroegen naar de relatie tussen de klach–
tenbehandeling door de inspectie en de projecten die extramuraal in het
kader van het patiëntenrecht zijn voorzien. Zij konden zich niet aan de
indruk onttrekken dat de inspectie voor de volksgezondheid, bij uitstek
bewaker van kwaliteit, in deze kwaliteitswet min of meer uit beeld
verdwijnt.

De inspectie heeft geadviseerd over de voorwaarden waaraan de
desbetreffende projecten moeten voldoen. Te zijner tijd zal kunnen
worden bezien of in regio's waar klachtopvangprojecten zijn opgezet, het
beroep op de inspectie in verband met klachtonderzoek vermindert.

Genoemde leden lichtten niet toe waarop zij hun indruk baseren dat de
inspectie in het wetsvoorstel min of meer uit beeld verdwijnt. Naar ons
oordeel is dit niet het geval. Het ligt in het voornemen ambtenaren van
het Staatstoezicht aan te wijzen als degenen die belast zijn met het
toezicht op de naleving van de relevante wettelijke bepalingen. Voor wat
betreft het tuchtrecht blijft de inspecteur gerechtigd tot het aanhangig
maken van klachten bij tuchtcolleges. Voor wat betreft het college van
medisch toezicht is de inspecteur bij uitsluiting van anderen gerechtigd
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tot het doen van voordrachten tot het treffen van voorzieningen wegens
ongeschiktheid.

De leden van de CDA-fractie achtten het van groot belang dat parallel
aan de onderhavige wet wetgeving, gericht op een goede klachtenpro–
cedure en klachtenopvang, tot stand wordt gebracht. Een en ander om
onnodige juridisering te voorkomen, de tuchtcolleges werk te besparen
en te voorkomen dat klagers zich te kort gedaan voelen. De leden van de
VVD-fractie beklemtoonden nogmaals het belang van een goede klach–
tenprocedure. Zij vroegen de opvatting van de regering over de suggestie
van een Nationale ombudsman voor de gezondheidszorg.

Bij brief van 18 april 1991 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991,
20 888, nr. 6) heeft de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur de Tweede Kamer de hoofdlijnen geschetst van onder meer de
voorgeriomen wettelijke regeling op het gebied van het klachtrecht van
cliënten van zorginstellingen en cliënten van individuele beroepsbeoefe–
naren in de zorgsector. Kortheidshalve verwijzen wij voor de antwoorden
op bovengestelde vragen naar deze brief. Op deze plaats willen wij
opmerken dat de voorziene klachtenprocedures vooral ten doel hebben
geschillen tussen cliënten en instellingen/beroepsbeoefenaren op te
lossen en dat het wettelijk tuchtrecht andere oogmerken kent die met
name de kwaliteitsbewaking in de zorgsector betreffen. Mede gelet
daarop zijn wij van mening dat de cliënt niet moet worden verplicht om
op klachtbemiddeling gerichte procedures te doorlopen alvorens hij zich
tot de tuchtrechter kan wenden.

De leden van de CDA-fractie vonden het voorstel om in tuchtzaken
betreffende verpleegkundigen geen klachtrecht te verlenen aan recht–
streeks belanghebbenden inconsequent. Zij meenden dat voor het tucht–
recht voor verpleegkundigen geen afwijkende regeling moet worden
getroffen. Ook de leden van de PvdA-fractie onderschreven deze mening.
Het kwam deze leden voor dat de overweging dat het brengen van de
verpleegkundigen onder het bereik van het tuchtrecht betekent dat het
gaat om bijna een verdubbeling van het aantal door de tuchtrechtre–
geling getroffen beroepsbeoefenaren, geen criterium kan zijn. De leden
van de VVD-fractie stelden dat het verlenen van tuchtrecht aan verpleeg–
kundigen gepaard moet gaan met het verlenen van direct klachtrecht aan
rechtstreeks belanghebbenden. De leden van de fractie van D66
meenden, na zich te hebben afgevraagd in hoeverre het redelijk is om
(bij voorbeeld met een beroep op werklastargumenten) bepaalde
groepen betrokkenen uit te sluiten van toegang tot de procedure, dat het
bezwaarlijk is om rechtstreeks belanghebbenden de toegang tot de
tuchtrechter te ontzeggen indien de klacht betrekking heeft op een
verpleegkundige. De leden van de SGP-fractie waren niet geheel
tevreden met de reactie in de memorie van antwoord betreffende het
klachtrecht. De leden van de GPV-fractie ten slotte vonden de
argumenten om de patiënt i.c. rechtstreeks klachtrecht te onthouden niet
overtuigend. Het leek deze leden dat slechts om pragmatische redenen
besloten was tot het niet toekennen van rechtstreeks klachtrecht.

Naar aanleiding van het vorenstaande zij ter toelichting op de in de
memorie van antwoord (blz. 85-86) te berde gebrachte overwegingen
met betrekking tot het onthouden van klachtrecht aan rechtstreeks
belanghebbenden vermeld dat die overwegingen verband houden met
het ook door de Tweede Kamer gewenste dereguleringsbeleid. Dit
dereguleringsbeleid is vorm gegeven door middel van de Aanwijzingen
van de Minister-President inzake terughoudendheid met regelgeving. Uit
verschillende aanwijzingen komt naar voren dat de handhaafbaarheid van
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de voorgenomen regeling een belangrijke plaats moet innemen en dat
werkdruk en financiële consequenties een belangrijke factor in de
afweging moeten vormen. Het vorenstaande is tevens een antwoord op
de vraag van de leden van de fractie van D 66 of het redelijk is werklast–
argumenten i.c. een rol te doen spelen bij de beslissing omtrent de vraag
of klachtrecht aan rechtstreeks belanghebbenden moet worden verleend.

Uit de in het eindverslag opgenomen reacties van de aan het woord
zijnde leden van de onderscheidene fracties hebben wij kunnen opmaken
dat het voorstel om de toegang te beperken in tuchtzaken betreffende
verpleegkundigen weinig politieke steun ondervindt en dat de overwe–
gingen van het kabinet op dit punt, zoals deze in de memorie van
antwoord zijn weergegeven, de betrokken leden niet tot een andere
zienswijze aanleiding hebben gegeven. Dit zo zijnde hebben wij de
aangelegenheid in heroverweging genomen. Erkend moet worden dat het
toekennen van klachtrecht aan rechtstreeks belanghebbenden i.c., nu het
een zo grote beroepsgroep betreft, in zekere zin een sprong in het
duister is. Het blijft onzeker welke financiële consequenties en gevolgen
ten aanzien van de werkdruk bij tuchtcolleges aan het geven van
«onbeperkt» klachtrecht zullen zijn verbonden. Anderzijds is het niet zo
dat het zeker is dat de bezwaren welke in de memorie van antwoord zijn
beschreven, zich inderdaad zullen doen gelden. Aangenomen mag
worden dat een groot aantal klachten op andere wijze dan met
toepassing van de tuchtrechtbepalingen zullen kunnen worden
behandeld. Bij de verpleegkundigen gaat het immers om beroepsbeoefe–
naren die vrijwel alle binnen instellingen van gezondheidszorg werkzaam
zijn. Het ligt in de rede aan te nemen dat een groot aantal klachten
binnen de instellingen zal worden behandeld.

De reactie van de betrokken woordvoerders van de fracties in het
eindverslag en de hiervoor weergegeven overweging dezerzijds leiden
ons tot het standpunt dat er niet langer overwegend bezwaar bestaat
tegen het geven van klachtrecht aan de rechtstreeks belanghebbenden in
zaken betreffende verpleegkundigen. Wij willen in dit verband wel
opmerken dat wij van oordeel zijn dat deze aangelegenheid opnieuw
bezien dient te worden indien te zijner tijd mocht blijken dat de
gevreesde bezwaren zich hebben doen gevoelen. In dit verband kan ook
de toegezegde evaluatie van de werking van de wet een nuttige rol
spelen.

De leden van de VVD-fractie bleven grote aarzelingen behouden over
de beperkingen van de mogelijkheden voor de klager om in hoger beroep
te gaan. Voor wat betreft de vergelijking met met name het advocaten–
tuchtrecht - in de Advocatenwet is een soortgelijke beperking van de
appelbevoegheid opgenomen - meenden zij dat deze niet geheel opgaat.
Zij wezen op de verschillen tussen advocaten en medische beroepsbeoe–
fenaren, nog eens beklemtoond door de voorbehouden handelingen die
rechtstreeks ingrijpen in de grondwettelijk vastgelegde integriteit van het
menselijk lichaam.

Naar ons oordeel geeft de overweging dat het bij medische beroeps–
oefenaren gaat om personen die handelingen verrichten die betrekking
kunnen hebben op de integriteit van het menselijk lichaam, geen
voldoende houvast ten aanzien van het antwoord op de vraag of het
beroepsrecht van de klager i.c. zou moeten of kunnen worden beperkt.

Voor die vraag zijn veeleer relevant de op blz. 88 van de memorie van
antwoord beschreven aspecten als: de strekking van het tuchtrecht voor
vertrouwensberoepen en de overweging dat het toekennen van een
beroepsrecht aan de klager slechts dient te geschieden voorzover deze
daarbij een bijzonder, aanwijsbaar belang heeft. In de memorie van
antwoord is toegelicht dat dit laatste slechts het geval is in de gevallen
waarin de klacht in eerste instantie geheel of gedeeltelijk is afgewezen
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dan wel de klager niet-ontvankelijk is verklaard. Indien de beperking van
het beroepsrecht zou worden opgeheven, betekent dit dat de klager ook
beroep kan instellen in de gevallen waarin de klacht heeft geleid tot het
opleggen van een maatregel. Dit betekent dat in die gevallen de klager
beroep instelt omdat hij het niet eens is met de zwaarte van de
opgelegde maatregel. Naar ons oordeel verdraagt het zich evenwel niet
goed met de in de memorie van antwoord beschreven strekking van het
onderhavige tuchtrecht om de klager ook in die gevallen beroepsrecht
toe te kennen.

Wij zien evenmin in dat de overweging dat het in de medische sfeer
vaak gaat om handelingen met betrekking tot de integriteit van het
lichaam, er toe zou moeten leiden dat de particuliere klager beroepsrecht
wordt toegekend in de gevallen waarin hij het niet eens is met de
zwaarte van de opgelegde maatregel.

De leden van de CDA-fractie vonden het argument van harmonisatie
van de tuchtrechtregeling met die voor de advocaten, notarissen en
registeraccountants voldoende hout snijden om vooralsnog in te
stemmen met het voorstel om geen beroep in cassatie van beslissingen
van het centrale tuchtcollege in het leven te roepen. Wel vroegen zij naar
de betekenis van de opmerking in de memorie van antwoord dat gezien
het overwegen van het juridisch element in het centrale tuchtcollege
onvoldoende motief aanwezig lijkt beroep in cassatie mogelijk te maken.

Uit deze laatste opmerking mag niet worden afgeleid dat het (vorige)
kabinet van oordeel zou zijn dat het gehele begrip cassatie uit de recht–
spraak verwijderd zou moeten worden. Beoogd is slechts aan te geven
dat reeds in de samenstelling van het centrale tuchtcollege (waarvan de
meerderheid bestaat uit juristen) een waarborg is gelegen voor een
juridisch zorgvuldige behandeling van tuchtzaken. Voor dat doel is niet
per se het in het leven roepen van een cassatiemogelijkheid aangewezen.

Het lid van de RPF-fractie vroeg naar het standpunt van de regering
over de oprichting van klachtenbehandelingsbureaus in de verschillende
gezondheidsregio's.

Bij wijze van experiment is thans in een zestal regio's een klachtop–
vangproject gestart. De bedoeling van het experiment is onder andere
om na te gaan welke functies een dergelijke opzet van klachtopvang
vervult en welke consequenties dat heeft voor andere vormen van klacht–
opvang (inspectie, tuchtrecht). De klachtenbehandelingsbureaus houden
zich bezig met een eerste opvang van klachten en met bemiddeling. Naar
verwachting zullen de resultaten van de evaluatie van de verschillende
projecten in de tweede helft van 1991 beschikbaar komen.

§ 4. Werkingssfeer

De leden van de CDA-fractie merkten op dat de criteria aan de hand
waarvan beoordeeld dient te worden of een bepaald beroep voor tucht–
recht in aanmerking komt, te vaag en niet universeel toepasbaar zijn.
Naast de beroepen die reeds tuchtrecht kennen, voegt de regering daar
nu verpleegkundigen, psychotherapeuten en klinisch psychologen aan
toe. Niet door de criteria toe te passen, doch door bijvoorbeeld een
advies van de NRV te volgen. De leden van de CDA-fractie hadden hier
moeite mee. Naar het oordeel van deze leden was het misschien beter in
de toelichtende stukken bij de wet de drie criteria uit het NRV-advies
1989 te volgen met toevoeging van de slotzin: «Daarbij bepaalt de mate
waarin een gezondheidszorgberoep aan een of meer van deze drie
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criteria voldoet of een wettelijk tuchtrecht voor het desbetreffende
beroep opportuun is». Door deze criteria in samenhang te bezien zou
volgens deze leden een eind kunnen worden gekomen. Genoemde leden
wilden een reactie van de regering op dit standpunt. Dezelfde leden
meenden dat met de verwijzing van de staatssecretaris naar de adviezen
van de NRV van januari 1984 en december 1986 voorbij wordt gegaan
aan het advies van 1989 van de NRV. Ook geeft de staatssecretaris niet
aan, aan welke in de brief van 22 juni 1989 genoemde criteria de
beroepen van verpleegkundige, psychotherapeut en klinisch psycholoog
voldoen.

De leden van de VVD-fractie vroegen de regering in te gaan op het
door de NRV uitgebrachte advies over de «afhankelijkheid van de patient
van de beroepsbeoefenaar» en de relatie met de diverse mogelijkheden
van correctie, met inbegrip van het klachtrecht. Zij onderschreven de
toevoeging van de NRV, zoals hierboven aangehaald, en vroegen of het
aanbeveling verdient daaraan expliciet aandacht te besteden.

In de brief van 22 juni 1989 van de Staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur aan de Tweede Kamer (19 522, nr. 14) is
uitvoerig ingegaan op het advies van de Nationale Raad voor de Volksge–
zondheid van januari 1989 inzake tuchtrecht (blz. 2-6). In dat kader is
ook ingegaan op de opmerkingen inzake de criteria voor tuchtrecht. Ten
aanzien van de verhouding van het criterium «afhankelijkheid van de
patiënt van de beroepsbeoefenaar» tot de diverse mogelijkheden van
correctie kan het volgende worden opgemerkt. In het advies van de NRV
is de kwestie van het ontbreken van voldoende andere correctiemogelijk–
heden een facet van het criterium afhankelijkheid van de patiënt. In het
advies van de Staatscommissie gaat het hier om twee afzonderlijke
criteria. Wij zijn geneigd op dit punt de Staatscommissie te volgen. De
aan/afwezigheid van andere correctiemiddelen is meer dan een element
bij het antwoord op de vraag of de patiënt in aanzienlijke mate afhan–
kelijk is van de beroepsbeoefenaar. Als er onvoldoende andere correctie–
mogelijkheden zijn, brengt dit op zich niet met zich dat de patiënt afhan–
kelijk is van de beroepsbeoefenaar. Wel kan dit een aanwijzing zijn dat
het wenselijk is om voor de betrokken categorie publiekrechtelijk tucht–
recht in te voeren, teneinde op die wijze voldoende correctiemogelijk–
heden in het leven te roepen.

Ongeacht het antwoord op de vraag of het hier gaat om twee criteria
dan wel om een criterium waarin de beide aspecten zijn opgenomen, van
meer praktisch belang lijkt ons de kwestie welke beroepen aan de hand
van de criteria onder publiekrechtelijke tuchtrechtspraak worden
gebracht. Daarbij is zowel in de memorie van toelichting (blz. 70 en 71)
als in de memorie van antwoord (blz. 92) gewezen op de relatieve
betekenis van de criteria. Met de criteria - zoals deze zijn beschreven in
de memorie van toelichting en in het advies van de NRV - kan nu
eenmaal niet op eenvoudige wijze worden aangegeven of een bepaald
beroep voor tuchtrecht in aanmerking komt. Anders gezegd: van de
toepassing van de criteria kan niet worden verwacht dat zij steeds een
exact, niet goed voor bestrijding vatbaar antwoord geven op de vraag of
een beroep in aanmerking moet komen voor publiekrechtelijk tuchtrecht.
Naar onze mening dient de door de leden van de fracties van CDA en
VVD geciteerde zin uit het NRV-advies, inhoudende dat de mate waarin
een gezondheidszorgberoep aan een of meer van de criteria voldoet,
bepaalt of wettelijk tuchtrecht opportuun is, in dezelfde zin te worden
verstaan. Deze zin onderstreept nu juist dat scherpe criteria tot dusver
niet zijn gevonden. Uit de zinsnede wordt immers in het geheel niet
duidelijk wanneer het opportuun is een beroep in aanmerking te brengen
voor tuchtrecht. Uiteindelijk is het een zaak van politieke afweging of een
beroep onder wettelijk tuchtrecht moet worden gebracht. De bedoelde
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criteria kunnen fungeren als leidraad aan de hand waarvan de wense–
lijkheid van het instellen van tuchtrecht voor een bepaalde beroepsgroep
zoveel mogelijk wordt geobjectiveerd. In dit licht bezien is het onzes
inziens dan ook terecht dat de beslissing ter zake door regering en
parlement tesamen wordt genomen.

Door de leden van de CDA-fractie is gesignaleerd dat het voorstel om
verpleegkundigen, psychotherapeuten en klinisch psychologen onder
wettelijk tuchtrecht te brengen niet aan de hand van bedoelde criteria
zou zijn gedaan. Dit is niet het geval. Voor de drie beroepen waar het
hier om gaat willen wij op dit punt verwijzen naar hetgeen ter zake is
gesteld in de memorie van toelichting (blz. 72) en de memorie van
antwoord (blz. 49). Daaruit blijkt dat voor wat betreft verpleegkundigen
het zo is dat patiënten afhankelijk zijn van verpleegkundigen (waarbij
mede van belang is dat verpleegkundigen in overwegende mate feitelijk
zelfstandig functioneren). Voor wat betreft psychotherapeuten en klinisch
psychologen is gezegd dat patiënten zich vaak in een afhankelijke en
kwetsbare positie ten opzichte van hen bevinden, dat zij over een door
de patiënt niet te beoordelen deskundigheid beschikken en dat
voldoende andere correctiemogelijkheden ontbreken.

De leden van de PvdA-fractie waren niet erg te spreken over de
argumenten die ertoe hebben geleid voor de fysiotherapeuten geen
publiekrechtelijke tuchtrechtregeling in te stellen. Zij waren van mening
dat de omvang van eventuele misstanden in een beroepsgroep nooit het
argument kan zijn om te komen tot een publiekrechtelijk tuchtrecht. Zij
vroegen welke gevolgen zo'n uitspraak heeft voor die beroepen waarvoor
wel een publiekrechtelijk tuchtrecht geldt. Het thans lopende evaluatie–
onderzoek naar de werking van het interne tuchtrecht voor fysiothera–
peuten vonden deze leden eveneens geen argument. Bezwaren in de
sfeer van werklast voor de tuchtcolleges en kosten achtten zij in dit
verband niet steekhoudend, aangezien door het bewaken van de
kwaliteit, hetgeen een doelstelling is van het publiekrechtelijk tuchtrecht,
veel onnodige kosten worden voorkomen. Zij achtten de criteria van
afhankelijkheid van de patiënt, het ontbreken van andere correctiemoge–
lijkheden en een niet door de patiënt te beoordelen deskundigheid voor
de fysiotherapeuten van toepassing en pleitten er derhalve voor deze
beroepsgroep onder publiekrechtelijk tuchtrecht te brengen. Ook de
leden van de VVD-fractie hadden grote aarzelingen over het standpunt
ter zake van de regering en pleitten voor publiekrechtelijk tuchtrecht voor
fysiotherapeuten. De kwantiteit van de geregistreerde klachten kan en
mag naar hun oordeel niet doorslaggevend zijn voor de beslissing of op
kwalitatieve overwegingen een publiekrechtelijke tuchtrechtregeling
wenselijk en noodzakelijk is voor een beroepsgroep waarbij de afhanke–
lijkheidsverhouding patiënt/beroepsbeoefenaar zo evident is. Bovendien
speelt in dit verband de toegankelijkheid tot klachten een rol. Zij zouden
het op prijs stellen indien nader op dit principiële vraagstuk wordt
ingegaan, waarbij tevens de snelle (en ook medisch-technologische)
ontwikkeling van deze maatschappelijk steeds belangrijkere vorm van
beroepsuitoefening dient te worden betrokken.

Het lid van de RPF-fractie vond ten slotte het standpunt van de
regering omtrent het publiekrechtelijk tuchtrecht voor fysiotherapeuten
niet overtuigend en vroeg daarop een reactie. Onder verwijzing naar het
over dit onderwerp door de NRV uitgebrachte advies, vroeg hij hoe
zwaar het criterium «afhankelijkheid van de patiënt» bij deze standpunt–
bepaling heeft meegewogen. Voorts vroeg hij waarom de resultaten van
het evaluatieonderzoek moeten worden afgewacht en of bij andere
beroepsgroepen ook zo'n onderzoek heeft plaatsgehad.
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Bij hetgeen door de leden van de hier aan het woord zijnde fracties
over het publiekrechtelijk tuchtrecht voor fysiotherapeuten is opgemerkt,
willen wij de volgende kanttekeningen plaatsen. In de eerste plaats is het
niet zo dat wij reeds een standpunt omtrent het publiekrechtelijk tucht–
recht voor fysiotherapeuten hebben ingenomen. In de brief van 9 april
1990 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 19 522, nr. 17, pagina
4) wordt slechts gesteld dat naar ons oordeel een goed gemotiveerde
beslissing over dit vraagstuk pas dan kan worden genomen wanneer de
resultaten van het eerder aangehaalde evaluatieonderzoek naar de
werking van het interne tuchtrecht voor fysiotherapeuten beschikbaar
zijn.

Met de opmerking van de leden van de fracties van de PvdA en de
VVD dat de omvang van de eventuele misstanden en de kwantiteit van
de ingediende klachten als zodanig geen doorslaggevende overwegingen
vormen bij de beslissing om al dan niet publiekrechtelijk tuchtrecht te
regelen, kunnen wij instemmen. Van belang is om ook de aard van de
eventuele misstanden bij deze beslissing te betrekken. Het genoemde
evaluatieonderzoek beoogt dan ook inzichten aan te dragen omtrent
zowel de aard als de omvang van de misstanden om welke het hier gaat.
Dit inzicht is nodig om de behoefte aan publiekrechtelijk tuchtrecht voor
fysiotherapeuten te kunnen toetsen aan de voor deze toetsing opgestelde
criteria (zie pagina 70 van de memorie van toelichting).

In antwoord op de vraag van het lid van de RPF-fractie of ook bij
andere beroepsgroepen een evaluatieonderzoek heeft plaatsgevonden,
merken wij het volgende op. Van de beroepen die ingevolge het
wetsvoorstel onder tuchtrechtelijk toezicht worden gesteld, kennen de
artsen, tandartsen, apothekers en verloskundigen ook thans reeds
publiekrechtelijk tuchtrecht en bestaat er inzicht in de aard en omvang
van de misstanden in deze beroepsgroepen. De psychotherapeuten en
klinisch psychologen kennen - in tegenstelling tot de fysiotherapeuten -
reeds langere tijd een intern tuchtrecht en gepubliceerde uitspraken
geven een voldoende beeld van wat de misdragingen en tekortkomingen
in deze beroepsgroepen zijn. De verpleegkundigen kennen ten slotte
geen intern tuchtrecht.

Wat betreft hetgeen door de leden van de fracties van de PvdA, de
VVD en de RPF is gesteld omtrent het criterium van afhankelijkheid van
de patiënt en de door de leden van de PvdA daarnaast genoemde criteria
van het ontbreken van andere correctiemogelijkheden en een niet door
de patiënt te beoordelen deskundigheid van de beroepsbeoefenaar,
merken wij op dat naar ons oordeel deze criteria inderdaad in zekere
mate van toepassing zijn op de fysiotherapeuten. Deze criteria zullen dan
ook een rol spelen bij de bepaling van ons standpunt omtrent het
publiekrechtelijk tuchtrecht voor fysiotherapeuten. Om echter een
oordeel te kunnen vormen over de vraag in hoeverre deze criteria - die
overigens ook in zekere mate van toepassing zijn op andere parame–
dische beroepen - aanleiding geven tot het regelen van publiekrechtelijk
tuchtrecht voor fysiotherapeuten, is naar onze mening een juist inzicht
nodig in hetgeen in de beroepsuitoefening van fysiotherapeuten misgaat.
Gegevens daaromtrent zijn, het zij hier herhaald, voor zover ons bekend
thans nog onvoldoende voorhanden.

Een soortgelijke opmerking willen wij maken ten aanzien van hetgeen
door de leden van de VVD-fractie is gesteld omtrent de snelle
(medisch-technologische) ontwikkelingen in de fysiotherapie. Zolang er
onvoldoende inzicht bestaat in de misstanden in de beroepsuitoefening
van fysiotherapeuten, en dus ook niet in de relatie tussen deze
misstanden en zaken als de toepassing van nieuwe (complexe) behandel–
methoden en het beschikbaar komen van nieuwe geavanceerde
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apparatuur, is het onzes inziens niet aangewezen deze ontwikkelingen als
zodanig aan te merken als een argument voor het regelen van publiek–
rechtelijk tuchtrecht voor fysiotherapeuten.

De opmerking van de leden van de PvdA-fractie dat argumenten als
werklast van tuchtcolleges en kosten in verband met het onderhavige
vraagstuk geen rol spelen, aangezien de kwaliteitsbewakende functie van
tuchtrecht veel onnodige kosten zal voorkomen, onderschrijven wij niet.
Bij het ontwerpen van wettelijke maatregelen zal het daarmee
nagestreefde belang immer moeten worden afgewogen tegen de
daarmee gepaard gaande kosten en de lasten voor publiek, bestuur,
handhavingsapparaat en rechtspraak. Weliswaar zal bewaking en bevor–
dering van kwaliteit in de gezondheidszorg er mede toe leiden dat
onnodige kosten worden voorkomen omdat kwaliteit nauw samenhangt
met het doelmatig en doeltreffend handelen van beroepsbeoefenaren,
maar het is onzes inziens niet zo dat de tuchtrechtspraak in zodanige
mate juist deze twee aspecten van het handelen betreft dat daarvan
beduidende kostenbesparende effecten te verwachten zijn.

Samenvattend merken wij op dat een goed gemotiveerde beslissing
omtrent publiekrechtelijk tuchtrecht voor fysiotherapeuten eerst dan
mogelijk is wanneer de resultaten van het evaluatieonderzoek naar het
interne tuchtrecht beschikbaar zijn gekomen.

De leden van de SGP-fractie, die vooralsnog geen bezwaar hadden
tegen het voorstel om op een later moment een beslissing te nemen over
het publiekrechtelijk tuchtrecht voor fysiotherapeuten, vroegen of een
beslissing tot instelling van dit tuchtrecht zal moeten inhouden dat de
wet wordt gewijzigd.

Of een beslissing tot instelling van publiekrechtelijk tuchtrecht voor
fysiotherapeuten zal inhouden dat de wet wordt gewijzigd, hangt af van
de vraag of op het moment dat deze beslissing wordt genomen het
wetsvoorstel al dan niet tot wet is verheven. Is het wetsvoorstel op het
bedoelde moment reeds tot wet verheven, dan zal een - overigens zeer
beperkte - wijziging van de wet doorgevoerd dienen te worden.

Volgens het lid van de RPF-fractie houdt de EG-richtlijn inzake weder–
zijdse erkenning van de diploma's van verpleegkundigen in dat ook
Nederland tot een regeling behoort te komen die verpleegkundigen in
bepaalde omstandigheden de bevoegdheid ontneemt om het beroep uit
te oefenen.

Aan bovenbedoelde richtlijn zal uitvoering worden gegeven in het
stelsel van het wetsvoorstel door toepassing van de artikelen 57 en
volgende. Ten aanzien van de inschrijving in het verpleegkundigenre–
gister zullen de in artikel 5 bedoelde weigeringsgronden van toepassing
zijn. Ten aanzien van reeds geregistreerden zullen de in artikel 7
bedoelde doorhalingsgronden van toepassing zijn. Voorts zijn de in
artikel 58, eerste lid, en derde lid, laatste volzin bedoelde weigerings– en
doorhalingsgronden van toepassing.

Het lid van de RPF-fractie informeerde verder naar de regelingen
inzake het tuchtrecht voor verpleegkundigen die in de verschillende
EG-lidstaten van kracht zijn. In hoeverre is in deze landen sprake van
openbare tuchtrechtspraak, vroeg dit lid.

De lid-staten van de Europese gemeenschappen kennen maar voor een
deel een wettelijk tuchtrecht voor verpleegkundigen. Tot de lidstaten die
enigerlei vorm van tuchtrechtspraak kennen voor verpleegkundigen
behoren Groot-Brittannie, Frankrijk en Duitsland. In Groot-Brittannië kan
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een verpleegkundige uit het register van verpleegkundigen worden
geschrapt «for misconduct or otherwise». Onder «misconduct» wordt
verstaan «conduct unworthy of a nurse». De handelingen die een
verpleegkundige onwaardig worden geacht zijn nader omschreven in de
code van de beroepsorganisatie van verpleegkundigen. Verpleegkun–
digen in Frankrijk die zich niet houden aan de gestelde regels of plichten
van de verpleegkundigen kunnen wegens het tekortschieten in de
naleving van die beroepsplichten worden blootgesteld aan een tijdelijk of
definitief verbod het beroep uit te oefenen. Andere maatregelen zijn de
waarschuwing en de berisping. In Duitsland heeft degene die de titel van
verpleegkundige wil voeren een vergunning (Erlaubnis) nodig. Heeft
iemand er door een gedraging blijk van gegeven dat hem de uitoefening
van het beroep van verpleegkundige niet kan worden toevertrouwd dan
kan hem de vergunning worden geweigerd. Eenmaal verleend kan de
vergunning worden ingetrokken wegens gebleken «Unzuverlassigkeit zur
Ausübung des Berufes». (Deze gegevens zijn ontleend aan mr. J. de
Vries, Tuchtrecht voor verpleegkundigen, Lochem-Gent, 1986).

§ 5. Tuchtnormen

De leden van de CDA-fractie constateerden dat een onderdeel van de
eerste tuchtnorm (artikel 62, eerste lid, onder a, 3°), te weten het tekort–
schieten in zorg ten opzichte van «de naaste betrekkingen», te vaag is.

Wij zijn het gaarne eens met de stelling van genoemde leden dat een
wettekst zo duidelijk en helder mogelijk moet zijn. Het is evenwel de
vraag of ter zake meer duidelijkheid valt te bieden dan nu het geval is.
Ook genoemde leden hebben geen alternatief voor de voorgestelde tekst
aangegeven. Wij merken verder nog op dat de betekenis van het begrip
van geval tot geval kan verschillen. Zo is denkbaar dat in het ene geval
een bloedverwant in de vierde graad bij ontstentenis van bloedverwanten
in de eerste, tweede of derde graad wel als «naaste betrekking» kan
worden aangemerkt en in het andere geval niet. Voorts is van belang dat
het niet uitsluitend hoeft te gaan om bloed– of aanverwanten: ook andere
personen met wie de betrokkene samenleeft zullen als «naaste betrek–
kingen» moeten worden beschouwd. In de memorie van toelichting,
hoofdstuk 11, paragraaf 5, is bij de bespreking van de eerste tuchtnorm
op dit punt ingegaan en zijn - ter omlijning van het begrip «naaste
betrekkingen» - voorbeelden ter zake genoemd.

§ 6. Tuchtmaatregelen

Naar de mening van de leden van de CDA-fractie was de weerlegging
- in de memorie van antwoord - van de toepasbaarheid van het «ne bis
in idem»-beginsel in de relatie tussen strafrechtspraak en tuchtrecht–
spraak sluitend. Zij waren evenwel van mening dat het rechtsgevoel in de
knel komt bij de in genoemde memorie vermelde overweging dat in de
gevallen waarin strafvervolging plaatsvindt na een tuchtrechtelijke
berechting de strafrechter bij het bepalen van de strafmaat rekening zou
kunnen houden met de maatregel die door het tuchtcollege ten aanzien
van de betrokkene is opgelegd.

In het Nederlandse strafrechtelijke systeem heeft de rechter een grote
mate van vrijheid ten aanzien van de straftoemeting. Bij de bepaling van
de strafmaat houdt de rechter rekening met de ernst van het feit, de
persoon van de dader, diens persoonlijke omstandigheden en alle andere
relevante feiten en omstandigheden. Tot deze andere feiten en omstan–
digheden behoort de factor: heeft de te veroordelen persoon al ander
leed ondervonden.
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De leden van de CDA-fractie verwezen naar een artikel van mr. drs. D.
F. J. Hoekstra in Medisch Contact van 10 juni 1988. Nadat is ingegaan
op de onmogelijkheid van tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van artsen
zonder inschrijving in het register, worden twee suggesties gedaan tot
aanvulling van artikel 109 van het wetsvoorstel. Het betreft het strafbaar
stellen van het «grovelijk onzorgvuldig handelen» en het bieden van de
mogelijkheid aan de rechter van het opleggen - bij wijze van bijkomende
straf - van een verbod om werkzaam te zijn in de uitoefening van het
beroep waarin het strafbare feit werd gepleegd.

Zoals eerder in deze nota is gesteld, is in het stelsel van het
wetsvoorstel de constitutieve registratie een voorwaarde voor de toepas–
selijkheid van tuchtrechtspraak. Anders gezegd: alleen in een register
ingeschreven personen zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak. Het
wetsvoorstel kent een nuance ten aanzien van dit uitgangspunt in artikel
63, vierde lid. Deze houdt in dat in geval van schorsing of doorhaling van
een inschrijving in het register de betrokkene aan tuchtrechtspraak
onderworpen blijft voor vergrijpen gedurende de tijd dat hij ingeschreven
stond.

Teneinde de mogelijkheden tot strafrechtelijke vervolging van
niet-geregistreerden te verruimen worden in bovengenoemd artikel twee
suggesties gedaan. De eerste betreft het strafbaar stellen van het
grovelijk onzorgvuldig handelen in de individuele gezondheidszorg.
Hierover kan het volgende worden opgemerkt.

Het gaat in het voorstel om een aanzienlijke verruiming van artikel 109.
Ongeacht of er schade is ontstaan wordt het «grovelijk onzorgvuldig
handelen» strafbaar gesteld. In het voorstel wordt ook geabstraheerd van
de vraag of de betrokkene ingeschreven is in een register.

In het algemeen kan worden gesteld dat het voorstel om het strafrecht
op deze wijze te «hulp» te roepen, nogal ver gaat. Het verdraagt zich niet
goed met de gedachte om terughoudend met het in het leven roepen van
strafbepalingen om te gaan. Van het effect van zodanige strafbepalingen
voor ae strafrechtspraktijk mag niet veel worden verwacht. De bepaling
zal ook aanzienlijke problemen opleveren aangezien deze in hoofdzaak
bestaat uit elementen («grovelijk»; «onzorgvuldig») die onvoldoende zijn
bepaald. Juist door deze zo vage en ruime normstelling kan de rechtsze–
kerheid van de betrokkenen en de handhaafbaarheid van de bepaling in
het geding komen. Het voorstel ligt ook niet in de lijn van eerdere
ontwikkelingen met betrekking tot artikel 109. Eerder is immers - naar
aanleiding van kritiek van de commissie vermindering en vereenvou–
diging overheidsregelingen op de te ruime reikwijdte van de aanvanke–
lijke redactie van artikel 109, dat een strafbaarstelling behelsde van
zowel schadegevallen als gevallen waarin zich een «aanmerkelijke kans
op schade» voordoet - een beperking aangebracht: alleen de gevallen
van schade vallen onder het strafrechtelijk regiem en niet de gevallen
van een aanmerkelijke kans op schade. Alle gevallen van «grovelijk
onzorgvuldig handelen» onder het bereik van het strafrecht brengen zou
evenwel nog veel verder gaan dan de - afgewezen - gedachte om de
aanmerkelijke-kans-op-schade-gevallen strafrechtelijk te sanctioneren.
Op grond van vorenstaande overwegingen dient de suggestie niet te
worden overgenomen. Wij wijzen erop dat voor de gevallen van grovelijk
onzorgvuldig handelen het burgerlijk recht mogelijkheden biedt
(wetsvoorstel geneeskundige behandelingsovereenkomst). Tenslotte
vallen de gevallen van opzettelijke benadeling van de gezondheid reeds
onder het Wetboek van Strafrecht (artikel 300, vierde lid). De tweede
suggestie betreft het wettelijk openen van de mogelijkheid als bijko–
mende straf een verbod op te leggen het beroep in de uitoefening
waarvan het strafbare feit werd gepleegd, nog verder uit te oefenen. Wij
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zijn tot de conclusie gekomen dat het aanbeveling verdient deze
suggestie op te volgen. Wij verwijzen naar de bij deze nota gevoegde
nota van wijziging met betrekking tot artikel 109.

De leden van de PvdA-fractie konden begrip opbrengen voor het
standpunt dat niet tegelijkertijd met het tuchtrecht een schadever–
goeding moet worden geregeld. Zij vroegen aandacht voor de gedachten
om te komen tot een «no-fault»-verzekering. Zij vroegen of een dergelijke
ontwikkeling aan het tuchtrecht zou kunnen worden gekoppeld

In het rapport van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid inzake
een verkennende studie over patiëntenletselverzekering wordt opgemerkt
dat het doen van stellige uitspraken ter zake niet mogelijk is. Eerst zal
nader onderzoek moeten worden verricht naar de werking van het
huidige, privaatrechtelijke stelsel en naar de mogelijke consequenties van
een patiëntenletselverzekering. Pas dan is het mogelijk een afweging te
maken ten voordele of ten nadele van een patiëntenletselselverzekering.

Een koppeling met tuchtrecht is derhalve reeds hierom niet goed
mogelijk. De kwestie van patiëntenletselverzekering dient naar ons
oordeel niet gekoppeld te worden met een eventuele tuchtrechtmaat–
regel. Tuchtrechtspraak is niet het geschikte kader voor regeling van een
patiëntenletselverzekering.

§ 7. Tuchtcolleges

Leden van verschillende fracties hebben opmerkingen gemaakt over de
samenstelling van de tuchtcolleges, zoals deze in het wetsvoorstel is
voorzien. De leden van de GPV-fractie waren van mening dat niet alleen
specialismen maar ook verschillende stromingen binnen een beroeps–
groep een plaats in deze colleges zouden kunnen krijgen. De leden van
de VVD-fractie bepleitten een flexibele samenstelling van de tuchtcol–
leges door aan de vier vaste leden een wisselend lid toe te voegen
behorende tot de discipline van de aangeklaagde arts, zijnde al dan niet
additief/alternatief van aard. De leden van de fractie van D66 vroegen
zich af in hoeverre het redelijk is om bij de samenstelling van de tucht–
colleges rekening te houden met de heterogeniteit van de potentiële
partijen (bijvoorbeeld wel of geen vertegenwoordiging van alternatieve
genezers, consumentenorganisaties etc.). Deze fracties oefenden daarbij
kritiek op de overwegingen in de memorie van antwoord die er tegen
pleiten om personen in een tuchtcollege voor te dragen die als een uitge–
sproken exponent van een bepaalde richting worden beschouwd.

In het algemeen wordt er bij de benoeming van leden en plaatsvervan–
gende leden van tuchtcolleges naar gestreefd tot een brede samen–
stelling te komen. Daardoor wordt het mogelijk bij de behandeling van
een zaak met aspecten die het wenselijk maken over een bepaalde
deskundigheid te beschikken, leden in te schakelen die deze deskun–
digheid bezitten. Deskundigheden waar het hier om gaat kunnen, wat
betreft de beroepsgroep van de artsen, liggen op het terrein van de
huisartsgeneeskunde, van de sociale geneeskunde en van de ongeveer
dertig medische specialismen. Er zijn geen belemmeringen om daarnaast
bij de werving van leden rekening te houden met deskundigheden op het
gebied van de verschillende stromingen in de geneeskunde, waarbij ook
gedacht kan worden aan de beoefening van alternatieve geneeswijzen.
Wel moet men zich bewust zijn van enige reële beperkingen daarbij.

Deze beperkingen kunnen zijn gelegen in de onmogelijkheid tot het
vinden van voldoende vertegenwoordigers van de verschillende deskun–
digheden. Zo zijn in de praktijk in de tuchtcolleges niet alle medische
specialismen vertegenwoordigd. Daarbij komt dat het er ook om gaat dat
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de leden voldoende ervaring kunnen opdoen om goed te kunnen functio–
neren. Voor dit laatste is het in ieder geval nodig dat er een aantal zaken
aan een tuchtcollege wordt voorgelegd dat voldoende substantieel is om
die ervaring op te doen. In dit verband zij opgemerkt dat naar onze
indruk het aantal geschillen omtrent toepassing van alternatieve genees–
wijzen dat aan het oordeel van een tuchtcollege wordt onderworpen, niet
bijzonder groot is. Verder verdient aandacht dat het niet in het belang is
van een goede tuchtrechtspraak indien de colleges al naar gelang de te
behandelen zaken te zeer zouden wisselen in samenstelling. Een te grote
versnippering in de samenstelling van de tuchtcolleges zal de eenheid in
de tuchtrechtspraak niet bevorderen. Voor wat de alternatieve genees–
wijzen betreft moet er nog op worden gewezen dat het begrip alternatief
niet vast is omlijnd en nog weer verschillende stromingen in zich bergt.

De vraag waar het in wezen om gaat is naar ons inzicht of het bestaan
van beperkingen zoals hier aangegeven de kwaliteit van de tuchtrecht–
spraak aantast of de belangen of het vertrouwen van «partijen» in een
tuchtgeding schaadt of ondermijnt. Daartoe nu behoeft geenszins
aanleiding te zijn. Belangrijk is in wezen of het gewicht van bepaalde
deskundigheden of van bepaalde visies of stromingen in het geding
voldoende duidelijk aan bod kunnen komen. Dit nu is stellig mogelijk
door het horen van deskundigen. Het is ons gebleken dat dit in de
praktijk ook gebeurt. Het vorenstaande samenvattend willen wij stellen
dat wij geen principiële bedenkingen hebben tegen het opnemen van
vertegenwoordigers van bepaalde stromingen in de geneeskunde –zoals
alternatieve (additieve) geneeswijzen - in de tuchtcolleges, maar dat wij
er geen heil in zien - en het ter bevordering van de kwaliteit van en het
vertrouwen in de tuchtrechtspraak ook niet nodig achten - dit aan regels
te binden.

Voor wat betreft de vraag van de leden van de fractie van D66 naar de
vertegenwoordiging van consumentenorganisaties in de tuchtcolleges
mogen wij verwijzen naar hetgeen daarover is opgemerkt op bladzijde
103 van de memorie van antwoord.

HOOFDSTUK 12. MAATREGELEN WEGENS ONGESCHIKTHEID

De leden van de PvdA-fractie merkten op dat, evenals dit het geval
moet zijn voor het tuchtrecht, voor dit hoofdstuk eveneens een noodpro–
cedure mogelijk moet zijn, erop gericht dat zeer snel kan worden
ingegrepen.

Zoals deze leden reeds opmerkten, voorziet artikel 93 reeds in de
mogelijkheid dat het college van medisch toezicht maatregelen kan
opleggen die meteen van kracht worden en waarbij derhalve niet het
effect aan die maatregelen kan worden ontnomen door in hoger beroep
te gaan. Voor dat doel is wijziging van het wetsvoorstel niet nodig. Voor
wat betreft de regeling van een spoedprocedure zijn wij van oordeel dat
daaraan geen behoefte bestaat. Wij wijzen hierbij op het volgende. Met
het oog op de toepassing van het hoofdstuk «Maatregelen wegens
ongeschiktheid» wordt voorzien in een apart college, het college van
medisch toezicht, dat uitsluitend zal zijn belast met de beoordeling van
door de inspecteur van de volksgezondheid gedane voordrachten om een
geregistreerde uit het register te verwijderen of diens uitoefening van het
beroep met bijzondere waarborgen te omkleden. Het is voorts aanne–
melijk, gelet op de huidige praktijk, dat het aantal gevallen dat aan het
college wordt voorgelegd, beperkt zal zijn. Verder is ook hier de procedu–
reregeling niet ingewikkeld en bevat zij geen belemmeringen waardoor
een bepaalde procedure niet spoedig kan worden afgewikkeld.
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II. ARTIKELEN

Artikel 3 (onderdeel B derde nota van wijziging)

De leden van de PvdA-fractie meenden dat de eis van herregistratie
aan iedere beroepsgroep in dit artikel geregeld moet kunnen worden
gesteld.

Wij mogen voor wat betreft onze beleidslijn met betrekking tot de
periodieke registratie verwijzen naar hetgeen wij daarover hebben
opgemerkt in hoofdstuk 5 van het algemeen deel van deze nota.

De leden van de PvdA-fractie uitten twijfel ten aanzien van het beroep
van arts als basisberoep; vanwege de veranderde initiële opleiding tot
basisarts is het beroep van basisarts naar hun inzicht geen beroep in het
kader van de individuele gezondheidszorg.

In de eerste plaats moge als reactie op deze opmerking verwezen
worden naar hetgeen in hoofdstuk 6 van deze nota naar aanleiding van
een beschouwing van dezelfde leden over de studieprogramma's van de
opleiding van artsen en de regeling van het instellen van specialismen is
gezegd. Verder dient naar onze mening te worden bedacht dat, ook al
volgt de basisarts in de regel een vervolgopleiding, hetzij tot medisch
specialist, hetzij tot huisarts of verpleeghuisarts, hetzij tot
sociaal-geneeskundige, hij ook tijdens deze opleidingsperiode binnen
zekere grenzen een eigen professionele verantwoordelijkheid heeft voor
zijn handelen en daarop aangesproken moet kunnen worden. De
constructie die aan het stelsel van specialismen ten grondslag ligt veron–
derstelt het bestaan van een basisberoep en maakt dit niet overbodig. Dit
laat onverlet - zoals in het algemeen gedeelte van deze nota is
opgemerkt - dat het nodig is de opleiding tot basisarts opnieuw te
bezien.

Voor wat betreft het antwoord op de vraag van de leden van de
PvdA-fractie naar de regeling van de verhouding tussen het moment van
afstuderen en het moment van registratie in verband met het stelsel van
periodieke registratie, zij verwezen naar hoofdstuk 5 van het algemeen
deel van deze nota, waar is ingegaan op een zelfde vraag van de hier aan
het woord zijnde leden.

Artikel 4

Volgens de leden van de PvdA-fractie zou dit artikel duidelijkheid
moeten verschaffen hoe de beschermde titel van het basisberoep zich
verhoudt tot die van het specialisme.

De verhouding tussen het basisberoep en het specialisme komt in het
algemeen in artikel 13, eerste lid, aan de orde. Voorwaarde voor het in
het leven roepen van een specialisme is dat het moet gaan om een
deelgebied van de uitoefening van een beroep dat in artikel 3 is vermeld
(basisberoep). Indien aan de registratie-eisen, bedoeld in de artikelen 5
en 6, ten aanzien van het basisberoep is voldaan, is de betrokkene
gerechtigd tot het voeren van de (basis) beroepstitel (artikel 4, eerste
lid). Indien aan de erkenningseisen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, c.q.
artikel 15, is voldaan, is de betrokkene tevens gerechtigd de desbetref–
fende specialistentitel te voeren (artikel 16, eerste lid). Indien de
inschrijving in het basisberoepregister wordt geschorst of doorgehaald,
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brengt dit - aldus artikel 14, vierde lid - van rechtswege met zich dat de
erkenning van de betrokkene als speciaüst is geschorst, c.q. is komen te
vervallen.

Artikel 7

De leden van de PvdA-fractie gingen er van uit dat de inschrijving
eveneens wordt doorgehaald, indien niet aan de verplichtingen in het
kader van de periodieke registratie is voldaan, overeenkomstig artikel 8,
lid 1, onder a en b.

Doorhaling van inschrijving in het register van een beoefenaar van een
beroep dat onder het stelsel van periodieke registratie is gebracht, vindt
plaats in het in artikel 8, eerste j, tweede lid, genoemde geval.
Opgemerkt zij dat de redactie van artikel 8 is gewijzigd in de vierde nota
van wijziging.

Artikel 8

De leden van de PvdA-fractie waren van mening dat de in artikel 105
opgenomen voorhangprocedure niet beperkt kan worden tot de regeling
of beëindiging van een regeling van een beroep, omdat de reikwijdte van
«technische wijziging» niet duidelijk is.

Voor dit punt verwijzen wij naar het gestelde onder 1 van hoofdstuk 1
van deze nota.

Artikel 13

De leden van de fractie van de PvdA vroegen zich af via welke
procedure en welke criteria de minister oordeelt over het voldoende
representatief zijn van een organisatie voor de beoefenaren van het
betrokken beroep.

Het is niet goed mogelijk nauwkeurig aan te geven wanneer een
bepaalde organisatie als voldoende representatief kan worden
beschouwd en wanneer dat niet zo is. Het leggen van een grens zal
mede bepaald worden door de gegevenheden in een bepaalde situatie.
Het kan zijn dat er maar één organisatie is waarin de beoefenaren van
een bepaald beroep in meerderheid zijn vertegenwoordigd. Het kan ook
zijn dat er meer organisaties zijn die ieder een deel van een beroeps–
groep in zich verenigen. Ook in dit laatste geval is het niet ondenkbaar
dat de minister tot het oordeel komt dat er sprake is van voldoende
representativiteit. Juist omdat het niet wel doenlijk is nauwkeurig aan te
geven waar de criteria liggen, is het antwoord op de vraag naar de repre–
sentativiteit in artikel 13 aan het oordeel van de minister overgelaten. Het
spreekt vanzelf dat hij bij zijn oordeelsvorming de grenzen van de
redelijkheid in acht dient te nemen.

Artikel 17

De leden van de PvdA-fractie vroegen zich af in hoeverre het
artsexamen hier voldoende is.

Verwezen moge worden naar het antwoord op de eerdere vragen van
deze leden over de opleiding van de «basisarts» en de regeling van
specialismen in hoofdstuk 6 van deze nota.
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Artikel 47

De leden van de PvdA-fractie waren van mening dat dit artikel moet
worden aangepast aan de nieuwe formulering van de voorbehouden
handelingen, in het bijzonder het zonder toezicht door de opdrachtgever
en zonder diens tussenkomst verrichten van handelingen in aansluiting
op diens diagnostische en therapeutische werkzaamheden.

Artikel 47 van het wetsvoorstel handelt over de bij algemene
maatregel van bestuur vast te stellen opleidingseisen waaraan moet
worden voldaan om in het desbetreffende register als verpleegkundige te
kunnen worden ingeschreven. De opmerkingen van de leden van de
PvdA-fractie hebben, naar wij veronderstellen, betrekking op de in artikel
49 opgenomen omschrijving van het gebied van deskundigheid van de
verpleegkundige. Wij willen bij deze opmerkingen het volgende aante–
kenen.

De met artikel 55a gecreëerde mogelijkheid om specifieke regelingen
te treffen omtrent de deskundigheid van specifieke categorieën van
beroepsbeoefenaren die bepaalde voorbehouden handelingen verant–
woord zonder toezicht of tussenkomst anderszins van de opdrachtgever
(functioneel zelfstandig) kunnen verrichten, leidt naar ons oordeel niet tot
de noodzaak om artikel 49 aan te passen. Artikel 49 beschrijft in
algemene termen de deskundigheid van de verpleegkundigen en de
aldaar gebezigde formulering verzet zich er niet tegen dat krachtens
artikel 55a voor de betrokken beroepsgroep de specifiek op het
functioneel zelfstandig verrichten van bepaalde voorbehouden hande–
lingen betrekking hebbende deskundigheid wordt aangegeven. Indien,
zoals in ons voornemen ligt, artikel 55a wordt toegepast voor de
verpleegkundigen, dan is het krachtens dat artikel aangegeven gebied
van deskundigheid - dat dus specifiek betrekking heeft op het verrichten
van voorbehouden handelingen - complementair aan het in artikel 49 in
algemene termen omschreven deskundigheidsgebied.

De leden van de PvdA-fractie vroegen voorts in hoeverre verpleeg–
kundige diagnostiek en werkzaamheden - het vraagstuk van het optimaal
verplegen - niet als aparte bevoegdheid moeten worden opgenomen.

Het verlenen van bevoegdheden tot het verrichten van de door de
leden van de PvdA-fractie genoemde handelingen, kan volgens de syste–
matiek van het wetsvoorstel alleen dan indien de betrokken handelingen
als voorbehouden handelingen worden aangemerkt. Eveneens volgens de
systematiek van het wetsvoorstel worden alleen handelingen voorbe–
houden die, als zij door ondeskundigen worden verricht, een aanmerkelijk
risico voor de gezondheid of het leven van de patiënt met zich brengen.
Naar ons oordeel is van een dergelijk risico bij de door genoemde leden
bedoelde handelingen, voor zover zij niet behoren tot de reeds in artikel
53 genoemde voorbehouden gebieden, geen sprake. Voorts verwijzen wij
naar hetgeen wij op dit punt hebben opgemerkt in de memorie van
antwoord (pagina's 52 en 53).

Artikel 51 (onderdeel D derde nota van wijziging)

De leden van de CDA-fractie vroegen toe te lichten waaraan gedacht
wordt bij publiek belang, ter voorkoming van verwachtingen bij beroepen
die hiervoor niet in aanmerking komen.

Voor de gevraagde toelichting verwijzen wij naar hetgeen op dit punt is
gesteld in § 2 (Hoofdlijnen van het wetsvoorstel) van hoofdstuk 1 van
deze nota.
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Voor het antwoord op de vraag van de leden van de PvdA-fractie hoe
het verbod in lid 4 zonder registratie kan worden gecontroleerd,
verwijzen wij eveneens naar 2 van hoofdstuk 1 van deze nota.

Artikel 53 (Onderdeel E derde nota van wijziging)

De leden van de CDA-fractie vroegen zich af of in dit artikel (en andere
relevante artikelen) geen onderscheid gemaakt moet worden tussen het
«verrichten» van voorbehouden handelingen en het «uitvoeren» ervan.
De term «uitvoeren» zou dan dienen te worden gereserveerd voor de
gevallen waarin het gaat om de opdrachtnemers en de term «verrichten»
voor de gevallen waarin de zelfstandig bevoegde zelf de voorbehouden
handeling verricht. Zij meenden dat zulks in verband met de publieks–
voorlichting meer duidelijkheid biedt.

Het is onzes inziens aan twijfel onderhevig of juist uit een oogpunt van
publieksvoorlichting het voorstel zinvol is. Volgens Van Dale gaat het bij
«uitvoeren» en «verrichten» om synonieme begrippen. De beide termen
zijn derhalve niet geschikt om bedoeld onderscheid tot uitdrukking te
brengen aangezien zij ten opzichte van elkaar onderscheidend vermogen
missen. Zoals is gezegd in de brief van de Staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur van 22 juni 1989 aan de Tweede Kamer
(Kamerstuk 19 522, nr. 14, blz. 7) blijkt vorenbedoeld onderscheid reeds
op andere wijze: in de gevallen waarin het gaat om het verrichten van
handelingen door anderen dan de opdrachtgevers wordt in de context
van de regeling ter zake gesproken van het verrichten ingevolge
opdracht. Gezien het vorenstaande is het niet aangewezen onderscheid
te maken tussen «verrichten» en «uitvoeren». De term uitvoeren, die
slechts was opgenomen in artikel 53, achtste lid, is dan ook bij de derde
nota van wijziging vervangen door de term verrichten.

De leden van de PvdA-fractie waren nog steeds van mening dat er
onduidelijkheid bestaat over het aantal vast te leggen voorbehouden
handelingen. Zij wezen op het advies hierover van de Gezondheidsraad.
Van volledigheid is, hoewel de regering dit pretendeert, geen sprake.

Van de door de leden van de PvdA-fractie bedoelde pretentie is naar
ons oordeel nimmer blijk gegeven. Op het onderwerp van de voorbe–
houden handelingen en het advies van de Gezondheidsraad ter zake is
uitgebreid ingegaan in de brief van 22 juni 1989 (Tweede Kamer, verga–
derjaar 1988-1989, 19 522, nr. 14, pagina 12 e.v.). Aldaar is gesteld dat
het genoemde advies van de Gezondheidsraad waardevolle suggesties
bevat voor de regeling van voorbehouden handelingen, maar ook dat dit
advies - zoals de Raad ook erkent - vooralsnog niet op alle punten
voldoende is uitgewerkt. Het is om deze reden dat de Gezondheidsraad
is verzocht om ons, met het oog op eventuele verdere regelgeving op het
punt van de voorbehouden handelingen, nader te adviseren.

De leden van de fractie van de PvdA vonden het onhelder hoe specia–
listische voorbehouden handelingen blijven/zijn voorbehouden aan
specialisten.

Volgens het stelsel van het wetsvoorstel worden voorbehouden hande–
lingen niet voorbehouden aan specialisten, doch aan beroepsbeoefe–
naren van het basisberoep. Verwezen moge verder worden naar het
antwoord op de vraag van dezelfde leden over specialistische voorbe–
houden handelingen in hoofdstuk 6 van deze nota.
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Bezwaren hadden deze leden voorts tegen lid 7, met betrekking tot de
tandartsen, zijnde geen tandheelkundig specialist (orthodontist).

Wij delen deze bezwaren niet. Het maken van röntgenfoto's vormt
onderdeel van de reguliere werkzaamheden van de tandarts. Zij dienen
daarbij vanzelfsprekend te blijven binnen hun wettelijk omschreven
terrein van deskundigheid en dienen over de bekwaamheid te beschikken
om deze handeling naar behoren te verrichten.

Artikel 54

De leden van de PvdA-fractie meenden dat de leden 1 en 2 pas in
werking mogen treden nadat de in lid 3 voorgestelde wetswijziging door
het parlement is geaccordeerd.

Wij merken op dat, indien het voorstel van deze leden wordt gevolgd,
de in artikel 54 beschreven procedure geen zin heeft en derhalve beter
kan vervallen. Voor de motieven waarom op dit punt tijdelijke delegatie
aangewezen kan zijn, wordt verwezen naar de memorie van toelichting,
blz. 42 en 111, en de memorie van antwoord, blz. 59. Met name voor
gevallen die een spoedig ingrijpen van de wetgever eisen wordt voorge–
steld de materie gedurende een korte periode bij amvb te regelen. De
betrokkenheid van het parlement is hoe dan ook verzekerd door de
bepaling dat de amvb moet worden ingetrokken indien niet binnen zes
maanden na de inwerkingtreding ervan bij de Tweede Kamer een
wetsvoorstel ter zake is ingediend.

Artikel 55a (Onderdeel C derde nota van wijziging)

De leden van de fracties van CDA en PvdA vroegen wat onderdeel c
toevoegt aan de onderdelen a en b.

Onderdeel c maakt het mogelijk subcategorieën aan te wijzen van
geregistreerden of van degenen die een krachtens artikel 51 geregelde
of aangewezen opleiding hebben voltooid en derhalve niet alle beoefe–
naren van een bij of krachtens de wet geregeld beroep. Eenzelfde
benadering is gekozen in artikel 56, eerste lid.

Artikel 56

De leden van de PvdA-fractie stelden voor het protocolleren van het
medisch handelen te regelen door middel van dit artikel.

Voor een reactie op dit voorstel verwijzen wij naar hetgeen wij omtrent
deze zaak hebben opgemerkt in hoofdstuk 4 van deze nota.

Dezelfde leden bepleitten een zogenoemde voorhangprocedure. Het
wetsvoorstel bevat reeds voor dit artikel een voorhangprocedure.
Verwezen wordt naar artikel 105, tweede lid.

Artikel 63

De leden van de PvdA-fractie stelden de vraag of het tuchtrecht een
oplossing kan bieden voor de ontoegankelijkheid van het strafrecht voor
medische klachten.

Tussen strafrecht en het onderhavige tuchtrecht bestaan aanzienlijke
verschillen. Beide rechtsgebieden hebben een verschillende doelstelling
en een verschillend karakter. Strafrechtelijke en tuchtrechtelijke
berechting moet naast elkaar kunnen plaatsvinden. Het tuchtrecht als
zodanig kan derhalve geen oplossing zijn voor problemen die liggen op
strafrechtelijk vlak.
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In antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie of uit het
gestelde moet worden geconcludeerd dat de wet thans geen mogelijk–
heden biedt een maatregel, daar waar nodig is, terstond ten uitvoer te
leggen, merken wij op dat in de vierde nota van wijziging het
wetsvoorstel zodanig is aangepast dat wordt voorzien in het kunnen
opleggen van onmiddellijk werkende maatregelen. Wij verwijzen naar
hetgeen in het algemeen deel, hoofdstuk 11, § 3, van deze nota is
opgemerkt en naar de toelichting op de vierde nota van wijziging.

Artikel 73

De leden van de CDA-fractie vroegen of er al aanleiding is artikel 73 te
wijzigen. Zij doelden hierbij op de beschouwing op blz. 125 van de
memorie van antwoord naar aanleiding van een vraag van bedoelde
leden of de regeling inzake onverenigbaarheden niet mede betrekking
zou moeten hebben op «samenwonenden».

Zoals in de memorie van antwoord is aangegeven maakt de onder–
havige regeling deel uit van het algemene vraagstuk van de onverenig–
baarheden voor leden van rechtsprekende colleges. Het ligt in het
voornemen deze materie te bezien in het kader van het project herziening
rechterlijke organisatie en in dat verband voorstellen voor wetgeving te
doen. Voorshands is er derhalve geen aanleiding het onderhavige artikel
te wijzigen.

Artikel 79

Het kwam de leden van de CDA-fractie voor dat de door de regering
genoemde «sanctie», namelijk de zaak ter behandeling aan een ander
regionaal tuchtcollege overdragen, eerder een negatief dan een positief
effect zal hebben op het tempo waarmee zaken worden afgehandeld

Naar ons oordeel dient de in artikel 79, derde lid, vervatte maatregel te
worden gezien als een «ultimum remedium». Wij gaan ervan uit dat,
gezien het infamerend karakter van de maatregel, bedoeld artikellid bij
uitstek een preventief karakter zal hebben. Het ligt in de rede aan te
nemen dat het dreigen met toepassing geven aan de bepaling een
positief effect zal hebben op het tempo waarmee het betrokken
regionale tuchtcollege zaken afhandelt.

Voor wat betreft de vraag van de leden van de PvdA-fractie met
betrekking tot een spoedprocedure wordt verwezen naar hetgeen in het
algemeen deel, hoofdstuk 11, § 3 van deze nota is opgemerkt.

Artikel 80

Tweede lid

De leden van de PvdA-fractie bepleitten een zelfstandig tuchtrecht
voor de verpleegkundigen van het eerste deskundigheidsniveau.

Het wetsvoorstel wordt in de door deze leden bedoelde zin aangepast.
Wij verwijzen daarvoor naar § 3 van hoofdstuk 11 van deze nota en naar
de vierde nota van wijziging voor zover betreffende artikel 80.

Negende lid

De leden van de CDA-fractie vroegen wat er gebeurt indien de aange–
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klaagde zich laat uitschrijven uit het register terwijl de klacht nog in
behandeling is.

Verwezen wordt naar artikel 62, vierde lid. Dit artikellid bepaalt dat
(onder meer) in geval van doorhaling van een inschrijving de betrokkene
aan de tuchtrechtspraak blijft onderworpen ter zake van de door de
tuchtnormen bestreken handelingen gedurende de tijd dat hij
ingeschreven stond. In de door genoemde leden bedoelde gevallen zal
derhalve de behandeling van de klacht niet worden gestaakt.

Artikel 85

Voor het antwoord op de vraag van de leden van de PvdA-fractie of de
klager en de aangeklaagde beiden ingevolge dit artikel mogen verzoeken
om de behandeling geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren te doen
plaatsvinden, verwijzen wij naar het gestelde in § 2 (Openbaarheid van
tuchtrechtspraak) van hoofdstuk 11 van deze nota.

Artikel 93, tweede lid en 97

Voor wat betreft de vraag van de leden van de PvdA-fractie met
betrekking tot een spoedprocedure wordt verwezen naar hetgeen in het
algemeen deel, hoofdstuk 12, van deze nota is opgemerkt.

Artikelen 109-117

De leden van de PvdA-fractie vroegen of de maximum-strafmaat bij
overtreding van de in het wetsvoorstel opgenomen strafbepalingen in
vergelijking met andere delicten niet laag is.

In de memorie van toelichting, blz. 148 en 149, is ingegaan op de
strafmaat, vermeld in de betrokken bepalingen. Bij de keuze van de
strafmaat is gelet op de strafmaat die gesteld is op overtreding van
bepalingen in het Wetboek van Strafrecht die in dezelfde sfeer liggen
(artikelen 435 en 436). Naar ons oordeel verdraagt de keuze ter zake van
de strafmaat zich goed met hetgeen in het Wetboek van Strafrecht in
(min of meer) gelijkliggende gevallen is bepaald.

Artikel 131, lid 3

De leden van de fractie van de PvdA deden enkele suggesties en
stelden enkele vragen omtrent de samenstelling van de Raad voor de
beroepen in de individuele gezondheidszorg en de wijze van benoemen
van de voorzitter en de leden van deze Raad.

Mede naar aanleiding van de suggesties die deze leden hebben
gedaan omtrent de voorgestelde adviesstructuur, zijn wij tot de conclusie
gekomen dat deze dient te worden herzien. Wij verwijzen voor een
uiteenzetting daarover naar hoofdstuk 4 van deze nota en naar de vierde
nota van wijziging voor zover betreffende artikel 131.

Ten aanzien van de taken van de Raad met betrekking tot het
vastleggen van de positie van beroepen in het kader van de individuele
gezondheidszorg, het vastleggen van welke beroepsgroep/specialist
welke voorbehouden handelingen mag verrichten, meenden de leden van
de fractie van de PvdA dat hierover in de wet zelf grote onhelderheid
bestaat.
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Wij zijn bepaald niet van oordeel dat in het wetsvoorstel onhelderheid
bestaat over de taak van de Raad met betrekking tot de door deze leden
genoemde onderwerpen. De taak van de Raad behelst het op verzoek of
uit eigen beweging adviseren omtrent bij of krachtens de wet te treffen
voorzieningen van regelgevende aard (zie artikel 131). Tot deze voorzie–
ningen van regelgevende aard behoren ook regelingen met betrekking tot
de door de leden van de PvdA-fractie genoemde onderwerpen.

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