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1. Inleiding 

 

Dit is het tweede jaarverslag van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting van de 

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen. Op 1 juli 2011 is de Regeling Specialismen 

Tandheelkunde (hierna: de Regeling) in werking getreden. De Regeling voorziet in een door de 

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (hierna: RTS) in te stellen commissie die advies 

uitbrengt over bezwaarschriften en oordeelt over geschillen. Per 1 juli 2011 is daarom door de RTS de 

Commissie voor Advies en Geschilbeslechting (hierna: CAG) ingesteld. De CAG kent twee kamers: een 

Kamer voor Advies op Bezwaar en een Kamer voor Geschilbeslechting. De leden van de CAG hebben 

zitting in beide kamers en zijn ingevolge artikel 46 lid 1 van de Regeling benoemd door het overleg van 

voorzitters van de RTS en het College Tandheelkundige Specialismen (hierna: CTS).  

 

Kamer voor Advies op Bezwaar 

De Kamer voor Advies op Bezwaar bestaat uit een voorzitter (jurist), juristleden en specialistleden. De 

Kamer voor Advies op Bezwaar houdt zitting met vijf leden, waarvan drie leden (waaronder de 

voorzitter) jurist zijn en de overige twee leden specialist zijn. De voorzitter kan bepalen dat, indien de 

zaak hem daartoe geschikt voorkomt, er zitting wordt gehouden met drie leden: de voorzitter, één 

jurist lid en één specialist lid. De Kamer voor Advies op Bezwaar behandelt bezwaarschriften gericht 

tegen door de RTS genomen besluiten in het kader van registratie of herregistratie. Ingevolge artikel 45 

lid 2 van de Regeling brengt de Kamer voor Advies op Bezwaar advies uit aan de RTS, tegen welk orgaan 

het bezwaar zich richt. De ‘bezwaarden’ krijgen een besluit op bezwaar van de RTS met als bijlagen het 

advies en het verslag van de hoorzitting van de Kamer voor Advies op Bezwaar. 

 

Kamer voor Geschilbeslechting 

De Kamer voor Geschilbeslechting bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee overige leden. De 

voorzitter kiest in overleg met de secretaris de overige leden waarbij rekening wordt gehouden met de 

aard van de zaak, het specialisme waar het geschil betrekking op heeft en de specifieke deskundigheid 

van het lid. De Kamer voor Geschilbeslechting houdt zitting met tenminste drie leden, waaronder in 

ieder geval de voorzitter. In voorkomende gevallen kan de voorzitter beslissen om met meer dan drie 

leden zitting te houden. 

De Kamer voor Geschilbeslechting oordeelt over geschillen tussen een (beoogd) aios en de opleider of 

opleidingsinstelling. Een geschil kan aanhangig worden gemaakt door een verzoekschrift in te dienen 

over alle besluiten die verband houden met de vorm, de inhoud of de duur van de opleiding tot 

specialist. Ingevolge artikel 45 lid 3 van de Regeling geeft de Kamer voor Geschilbeslechting bij 

uitspraak een bindend oordeel over geschillen. Zowel de indiener van het verzoekschrift als de 

wederpartij krijgen de uitspraak, waarin het bindend oordeel is neergelegd, en het verslag van de 

hoorzitting van de Kamer voor Geschilbeslechting. 

  



3 
 

2. Samenstelling CAG in 2014 
 
In het verslagjaar is afscheid genomen mw. mr. A.M. Buijse, plaatsvervangend lid jurist. Zij heeft 
verzocht om décharge vanwege onverenigbaarheid van functies.  
 
Ook is afscheid genomen van vier (plaatsvervangende) aios-leden vanwege het afronden van de 
opleiding tot tandarts-specialist. Het betreft: drs. L.J. Koppendraaier, drs. W.H. Schreuder, drs. G. 
Strydom en drs. E.J. Hoogeveen. 
 
Drs. E.P. van der Hoeve, drs. R.R. Hermus, drs. T. Xi en mw. drs. A. Wafae zijn per 1 juni 2014 benoemd 
tot aios-lid respectievelijk plaatsvervangend aios-lid. 
 
De samenstelling van de CAG in 2014 is in bijlage 3 opgenomen. 
 
 

3. Statistieken 

 

In het verslagjaar zijn acht bezwaarschriften ingediend. Drie daarvan zijn in de loop van het jaar 

ingetrokken. Van de vijf in behandeling genomen bezwaarschriften, zijn er drie afgehandeld in 2014. 

Twee bezwaarschriften zullen in 2015 worden afgehandeld.  

Ook zijn in het verslagjaar twee in 2013 ingediende bezwaarschriften afgehandeld. In 2014 zijn 

bovendien twee in 2013 ingediende verzoekschriften afgehandeld. Er zijn in het verslagjaar géén 

verzoekschriften ingediend. 

 

De CAG heeft vier hoorzittingen gehouden, drie adviezen en één bindend oordeel uitgebracht. Eén 

hoorzitting betrof een in 2013 ingediend bezwaar. Partijen hebben afgezien van het recht gehoord te 

worden. Reden voor de CAG in raadkamer advies uit te brengen. Een ander in 2013 ingediend bezwaar 

is kort voor de geplande hoorzitting ingetrokken. In één geval was het bezwaarschrift kennelijk niet 

ontvankelijk en werd van het houden van een hoorzitting afgezien. Vier hoorzittingen, waaronder één 

ter behandeling van een verzoekschrift, vonden doorgang conform planning. Een in 2013 ingediend 

verzoekschrift is in het verslagjaar ingetrokken. 

 

In 2014 zijn meer bezwaarschriften ingediend dan in 2013. Dit is het gevolg van RTS-besluiten 

inhoudende de doorhaling in het register van tandarts-specialisten die niet of niet tijdig voldoen aan de 

herregistratie-eisen. Opvallend is ook dat bijna de helft van het aantal ingediende bezwaarschriften 

later is ingetrokken. In twee gevallen één dag voor en zelfs daags na de hoorzitting.  

 
Bezwaarschriften 
ontvangen 

Bezwaarschriften 
afgehandeld 

Ingetrokken Advies: 
(gedeeltelijk) 
Gegrond 

Advies: 
ongegrond 

Niet 
ontvankelijk 

In 2015 te 
behandelen 

8 81 4 - 3 1 2 

 
Verzoekschriften 
ontvangen 

Verzoekschriften 
afgehandeld 

Ingetrokken Bindend  
oordeel 

0 22 1 1 

 
 

                                                           
1
 Inclusief twee in 2013 ingediende bezwaarschriften. 

2
 Het gaat om twee in 2013 ingediende verzoekschriften. 
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4. Samenvatting uitgebrachte adviezen en/of bindende oordelen 

 

Hieronder volgen korte samenvattingen van de in 2014 uitgebrachte adviezen evenals één bindend 

oordeel. Allen zijn in geanonimiseerde vorm opgenomen in bijlage 1. In bijlage 2 is hoofdstuk V van de 

Regeling opgenomen. In bijlage 3 de samenstelling van de CAG per 31 december 2014. 

 

CAG (Kamer voor Advies op Bezwaar) – 14 – 11122013 Herregistratie  

De orthodontist maakte bezwaar tegen het besluit van de RTS tot hernieuwing van de inschrijving in 

het register op voorwaarde dat zij voor een bepaalde datum deelneemt aan het visitatieprogramma. 

Voldoet de orthodontist niet aan deze voorwaarde, dan zal de hernieuwing van de inschrijving alsnog 

komen te vervallen. Partijen wensten beide af te zien van het recht op horen. Reden om in deze zaak in 

raadkamer advies uit te brengen op basis van de door partijen ingediende stukken. De orthodontist was 

van mening dat het besluit in strijd met relevante (Europese) wet- en regelgeving was en de verplichte 

eis tot visitatie onrechtmatig vanwege “gedwongen winkelnering”. Er waren bovendien bijzondere 

omstandigheden die de RTS in aanmerking had moeten nemen. De orthodontist heeft haar standpunt 

over de strijdigheid met relevante (Europese) wet- en regelgeving niet onderbouwd. Datzelfde geldt 

voor de aangevoerde bijzondere omstandigheden: deze zijn niet nader toegelicht noch gemotiveerd. Er 

is geen sprake van “gedwongen winkelnering” nu het lidmaatschap van de wetenschappelijke 

vereniging géén vereiste is om aan het visitatieprogramma deel te nemen. De CAG concludeerde dat 

het RTS-besluit rechtmatig was en op zorgvuldige wijze met inachtneming van de toepasselijke wet- en 

regelgeving tot stand was gekomen. De CAG achtte het bezwaar derhalve ongegrond. 

 

CAG (Kamer voor Geschilbeslechting) – 14 – 23122013 Geschil met opleider 

De aios MKA verzocht om beslechting van een geschil over: 1) het besluit van de opleider tot 

beëindiging van de opleiding en 2) een tijdens de opleiding gestart geïntensiveerd begeleidingstraject 

(GBT). Het verzoek tot beslechting van het geschil over het starten van een GBT achtte de CAG niet-

ontvankelijk vanwege overschrijding van de termijn. Voorts stelde de CAG vast dat het geschil een 

inhoudelijke en een formele kant heeft. De CAG deelde - op basis van de gepresenteerde feiten en 

omstandigheden – de mening van de opleider dat het de aios ontbrak aan de gewenste ‘professionele 

houding’ in kritieke beroepssituaties. Daarnaast signaleerde de CAG dat de procedure die leidde tot de 

beëindiging van de opleiding aanzienlijke tekortkomingen vertoonde. Deze week namelijk zodanig af 

van de wijze waarop de opleiding en vooral een GBT behoort te zijn ingericht, dat om die reden het 

besluit tot beëindiging van de opleiding van de aios MKA niet in stand kon blijven. De CAG kwam dan 

ook tot het bindend oordeel dat de opleiding door de aios MKA moest worden hervat. Daarbij merkte 

de CAG op dat indien de opleider zou besluiten tot een GBT dit zou gelden als een eerste GBT, waarbij 

een plan met daarin onder meer doelen, voorwaarden en een termijn niet zou mogen ontbreken. 

 

CAG (Kamer voor Advies op Bezwaar) – 14 – 14102014 Herregistratie  

De RTS besloot tot afwijzing van een beroep op verschoonbare redenen voor het niet tijdig indienen 

van de herregistratieaanvraag. Gevolg daarvan was dat de doorhaling van de MKA-chirurg in het 

register niet ongedaan gemaakt zou worden. Reden voor de MKA-chirurg bezwaar aan te tekenen. De 

MKA-chirurg stelde dat de RTS-besluiten en standpunten op geen enkele regelgeving gebaseerd waren 

en op eigen interpretatie berustte. De RTS heeft bovendien hem en zijn patiënten in ernstige mate 

gedupeerd, door de aanvraag niet tijdig in behandeling te nemen. De CAG achtte het bezwaar 

ongegrond. Zij deelde de mening van de RTS dat, nu de MKA-chirurg niet tijdig een aanvraag tot 
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herregistratie had ingediend, terwijl hij hierover voldoende was geïnformeerd en er tot tweemaal 

uitstel was verleend voor het indienen van de aanvraag, er geen sprake was van verschoonbare 

redenen. De CAG oordeelde dan ook dat de RTS op terechte gronden had besloten tot doorhaling van 

de inschrijving van de MKA-chirurg.  

 

CAG (Kamer voor Advies op Bezwaar) – 14 – 04082014 Herregistratie 

De RTS besloot de inschrijving van de kaakchirurg te hernieuwen onder de voorwaarde dat voor 

bepaalde datum alsnog aan de eis van 200 uur deskundigheidsbevordering moet zijn voldaan en er is 

deelgenomen aan het visitatieprogramma. De MKA-chirurg tekende daartegen bezwaar aan: de 

procedure duurde onnodig lang, de RTS heeft onnauwkeurig gehandeld, willekeur getoond en 

verkeerde informatie gegeven, waardoor de MKA-chirurg misleid is. Tijdens het schrijven van het 

verweerschrift ontdekte de RTS dat het eerder genomen besluit op een evidente en kenbare vergissing 

berustte. De RTS herstelde de omissie en nam kort voor de hoorzitting een nieuw besluit. De MKA-

chirurg volhardde in zijn bezwaar. De CAG achtte alle onderdelen van het bezwaar ongegrond. Daarbij 

overwoog de CAG dat de MKA-chirurg zelf verantwoordelijk is voor het (tijdig) indienen van een 

aanvraag voor herregistratie. Daarnaast is hij zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) voldoen aan de 

gestelde eisen. De RTS heeft zich alleszins coulant opgesteld: de MKA-chirurg is een aantal keren in de 

gelegenheid gesteld om ontbrekende stukken aan te vullen en hij is voldoende geïnformeerd over de 

eis met betrekking tot bij- en nascholing. Van misleiding was geen sprake. 

 

Namens de Commissie    Nieuwegein, 31 juli 2015 

Voor Advies en Geschilbeslechting 

 

                                  
     

mr. T. Vroon,     mw. mr. J.M. van der Ven, 

voorzitter      ambtelijk secretaris 
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Bijlage 1 - Uitgebrachte adviezen en/of bindende oordelen  
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ADVIES 
 

Van 

Commissie voor Advies en Geschilbeslechting ex artikel 45 van de Regeling Specialismen Tandheelkunde 

van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT), in dit advies verder te 

noemen: CAG. 

Aan 

De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen, hierna te noemen: RTS. 

Onderwerp 

Advies inzake het bezwaarschrift gedateerd 11 december 2013 inclusief één bijlage van gemachtigde 

namens de orthodontist tegen het besluit van de RTS d.d. 1 november 2013. 

Verloop van de procedure 

Bij brief van 11 december 2013 heeft de orthodontist bezwaar aangetekend tegen het besluit van de RTS 

d.d. 1 november 2013, inhoudende een hernieuwing van de inschrijving in het register Dento-Maxillaire 

Orthopaedie van 21 maart 2013 tot 22 maart 2018, doch onder de voorwaarde dat de orthodontist voor 21 

juni 2014 deelneemt aan het visitatieprogramma. Voldoet de orthodontist niet aan deze voorwaarde, dan 

zal de hernieuwing van de inschrijving op 21 juni 2014 alsnog komen te vervallen. 

De RTS heeft op 19 december 2013 het bezwaarschrift in handen gesteld van de CAG. Vervolgens heeft de 

RTS op 29 januari 2014 een verweerschrift inclusief 12 bijlagen ingediend. Het verweerschrift en bijlagen 

zijn in afschrift aan de orthodontist toegezonden. Daarnaast zijn er op 29 januari 2014 aanvullende stukken 

ingediend door de orthodontist, overigens zonder nadere toelichting. 

Partijen is de mogelijkheid geboden om zich tijdens een openbare hoorzitting op vrijdag 7 februari 2014 te 

doen horen. Op 6 februari 2014 hebben beide partijen echter te kennen gegeven niet van deze 

mogelijkheid gebruik te willen maken. Derhalve heeft er op 7 februari 2014 slechts een beraadslaging van 

de CAG plaatsgevonden, waarbij door de voorzitter van de CAG is besloten om in deze zaak, zonder 

hoorzitting, advies uit te brengen op basis van de door partijen ingediende stukken.  

Tijdens deze beraadslaging waren aanwezig de heer mr. T. Vroon (voorzitter), mevrouw mr. D.B.D.L.D. 

Huskens (lid jurist), de heer drs. A.W.J. van den Bergh (lid specialist) en mevrouw mr. J.M. van der Ven 

(secretaris). 

Besluit RTS 

De RTS heeft op 1 november 2013 besloten om op verzoek van de orthodontist wel tot hernieuwing van de 

inschrijving in het register Dento-Maxillaire Orthopaedie (hierna: DMO) van 21 maart 2013 tot 22 maart 

2018 over te gaan, doch onder de voorwaarde dat de orthodontist voor 21 juni 2014 dient deel te nemen 

aan het verplichte visitatieprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Orthodontisten (hierna: NVvO) 

en de RTS daarvan tevens voor 21 juni 2014 op de hoogte dient te stellen. 
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De RTS heeft verder geoordeeld dat de orthodontist, afgezien van de eis tot kwaliteitsvisitatie (zoals 

neergelegd in artikel D.18 lid 1 onder b en artikel D.21 Besluit DMO), heeft voldaan aan de overige 

herregistratie-eisen.  

Bezwaar orthodontist 

De orthodontist heeft de volgende gronden voor haar bezwaar aangevoerd: 

1. De aan het besluit tot inschrijving gestelde voorwaarde is in strijd met relevante (Europese) wet- en 
regelgeving.  

2. De verplichte eis tot visitatie acht de orthodontist onrechtmatig. Er is namelijk sprake van ‘gedwongen 
winkelnering’. De RTS had de voorwaarde tot deelname aan visitatie niet in haar besluit moeten 
opnemen. 

3. Het besluit is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het 
zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. 

4. Op grond van bijzondere omstandigheden had de RTS moeten besluiten om de orthodontist in te 
schrijven zonder daaraan de voorwaarde van deelname aan visitatie te verbinden. 

 
Regelgeving 

De CAG heeft vastgesteld dat de volgende regelgeving van toepassing is: 

 Regeling Specialismen Tandheelkunde 2010 (Regeling) 

 Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 4 oktober 2010 (Besluit DMO) 

 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) 

 Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
Overwegingen 

Een eerste overweging betreft de ontvankelijkheid van het bezwaar. De RTS heeft het bestreden besluit op 
1 november 2013 genomen. Op 11 december 2013 heeft de orthodontist bezwaar aangetekend tegen het 
besluit. Het bezwaarschrift is op 12 december 2013 door de RTS ontvangen. Het bezwaarschrift voldoet aan 
de eisen zoals vermeld in artikel 53 van de Regeling en is binnen de in artikel 55 van de Regeling vermelde 
termijn ingediend. De CAG stelt vast dat het bezwaar derhalve ontvankelijk is. 
 
Een tweede overweging betreft de onder punt 6.1 van het verweerschrift opgenomen toelichting van de 
RTS op het standpunt van de orthodontist dat het besluit van de RTS d.d. 1 november 2013 in strijd is met 
relevante (Europese) wet- en regelgeving. De RTS geeft aan niet te begrijpen waarom het besluit in strijd 
zou zijn met relevante (Europese) wet- en regelgeving en dat de orthodontist deze stelling in haar 
bezwaarschrift niet onderbouwt. Voor zover de orthodontist doelt op het niet-lid zijn van de NVvO, wijst de 
RTS er volledigheidshalve nog op dat lidmaatschap van de NVvO voor deelname aan het 
visitatieprogramma van de NVvO niet vereist is. 
 
De CAG oordeelt dat de RTS juist heeft geconcludeerd dat de orthodontist haar standpunt ten aanzien van 
de strijdigheid met relevante (Europese) wet- en regelgeving niet in haar bezwaarschrift heeft onderbouwd. 
Zodoende is het de CAG niet duidelijk op welke Europese wet- en regelgeving (en welke specifieke bepaling 
daarvan) de orthodontist hier doelt. Mocht de orthodontist, zoals de RTS aanhaalt, doelen op het verplichte 
lidmaatschap van de NVvO voor deelname aan kwaliteitsvisitatie, dan deelt de CAG het standpunt van de 
RTS dat er geen sprake is van een vereiste om lid te zijn van de NVvO voor deelname aan visitatie, zodat 
ook niet-leden van de NVvO kunnen deelnemen aan het visitatieprogramma. Gelet op voorgaande en het 
ontbreken van iedere motivering, concludeert de CAG dat dit onderdeel van het bezwaar geen stand houdt. 
 
Een derde overweging betreft de vraag of de verplichte visitatie-eis uit het Besluit DMO onrechtmatig moet 
worden geacht, omdat er mogelijk sprake is van ‘gedwongen winkelnering’. Onder 6.3 van het 
verweerschrift stelt de RTS dat er geen sprake is van gedwongen winkelnering, omdat de orthodontist niet 
gedwongen is deel te nemen aan de kwaliteitsvisitatie van de NVvO. Het is de orthodontist toegestaan aan 



9 
 

te tonen dat zij heeft deelgenomen aan een daarmee tenminste vergelijkbare visitatie. De deelname van de 
orthodontist aan de door bedrijf A uitgevoerde audit, kan niet worden beschouwd als een vergelijkbare 
visitatie nu deze slechts een deel betreft van de visitatie van de NVvO, aldus de RTS.  
 
De CAG oordeelt ten aanzien van dit onderdeel dat er geen sprake is van gedwongen winkelnering. De RTS 
heeft de orthodontist de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een ander visitatieprogramma en 
daarover informatie te verstrekken. De CAG kan de RTS volgen in haar motivering onder punt 6.3 van het 
verweerschrift en acht de conclusie juist dat de door bedrijf A uitgevoerde audit niet als een met het 
visitatieprogramma van de NVvO vergelijkbare visitatie kan worden beschouwd. De CAG oordeelt derhalve 
dat een beroep op de onrechtmatigheid van de verplichte visitatie-eis van het Besluit DMO vanwege 
gedwongen winkelnering niet slaagt. 
 
Een vierde overweging betreft de stelling van de orthodontist dat het besluit van de RTS d.d. 1 november 
2013 in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer specifiek met het 
zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. De RTS stelt ten aanzien van deze stelling onder 
punt 6.7 van haar verweerschrift dat de RTS haar besluit wel degelijk zorgvuldig heeft voorbereid en dat zij 
in redelijkheid en in het belang van het publiek, de betreffende voorwaarde aan haar inschrijving heeft 
mogen stellen.  
 
De CAG acht deze stelling van de RTS juist nu de RTS de orthodontist voorafgaand aan het besluit in de 
gelegenheid heeft gesteld om haar zienswijze naar voren te brengen en tevens op een later moment de 
mogelijkheid heeft geboden tot het indienen van nadere informatie. Pas toen bleek dat na ontvangst van 
de aanvullende informatie van de orthodontist niet anders kon worden geoordeeld dan dat er niet is 
voldaan aan de verplichte visitatie-eis, heeft de RTS haar definitieve besluit genomen. Bovendien gaat de 
RTS in haar besluit d.d. 1 november 2013 in op de belangenafweging, welke ten grondslag heeft gelegen 
aan haar besluit. Dat de RTS het algemeen belang van handhaving van de regelgeving in casu zwaarder 
heeft laten wegen dan het persoonlijke belang van de orthodontist bij hernieuwing van de inschrijving in 
het register Dento-Maxillaire Orthopaedie, acht de CAG gezien alle omstandigheden van het geval niet 
onredelijk en begrijpelijk. Gelet op vorenstaande stelt de CAG dan ook vast dat er geen sprake is van 
strijdigheid met het zorgvuldigheidsbeginsel dan wel evenredigheidsbeginsel, zodat een beroep daarop 
eveneens niet slaagt.  
 
Een vijfde overweging betreft de vraag of de RTS op grond van bijzondere omstandigheden had moeten 
besluiten om de orthodontist in te schrijven zonder daaraan de voorwaarde van deelname aan visitatie te 
verbinden. De RTS concludeert onder punt 6.8 van haar verweerschrift dat de RTS niet uit het 
bezwaarschrift kan opmaken welke bijzondere omstandigheden er zijn. 
 
De CAG is het met deze conclusie van de RTS eens. Het is de CAG evenmin gebleken op welke bijzondere 
omstandigheden de orthodontist doelt. Nu de orthodontist haar stelling niet nader heeft toegelicht en 
gemotiveerd, kan de CAG hier kort over zijn: de CAG ziet geen enkele aanleiding om te oordelen dat 
bijzondere omstandigheden ertoe leiden dat de RTS de orthodontist dient in te schrijven zonder daaraan de 
voorwaarde van visitatie te verbinden. 
 
Advies 

Op grond van vorenstaande concludeert de CAG dat het besluit d.d. 1 november 2013 van de RTS 
rechtmatig is en op zorgvuldige wijze met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving tot stand 
is gekomen. De CAG acht het bezwaar derhalve ongegrond. 
 
Aldus uitgebracht d.d. 7 februari 2014 door: 
Mr. T. Vroon, voorzitter, mevrouw mr. D.B.D.L.D. Huskens, lid jurist, A.W.J. van den Bergh, lid specialist. 
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In tegenwoordigheid van: 
Mevrouw mr. J.M. van der Ven, secretaris 
 
En vastgesteld: 
Namens de CAG,     Nieuwegein, 11 maart 2014 
 
Mr. T. Vroon     Mevrouw mr. J.M. van der Ven 
Voorzitter     Secretaris 
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UITSPRAAK     
 

van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS, Kamer voor Geschilbeslechting als bedoeld in 
artikel 45 lid 3 van de Regeling Specialismen Tandheelkunde van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij 
tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), hierna te noemen: ‘de CAG’, 
 
inzake het geschil tussen: 
 
Mevrouw A, arts in opleiding tot het specialisme Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA-
chirurgie), wonende te B, hierna te noemen: ‘de aios’, bijgestaan door mevrouw mr. C van D;  
 
en 
 
De heer E, opleider Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie) in het F te G, hierna te 
noemen: ‘de opleider’, bijgestaan door mevrouw mr. H, advocaat in het F. 
 
Hierna worden de aios en de opleider gezamenlijk ook aangeduid als ‘partijen’. 
 
 

1. Verloop van de procedure 
 

1.1 De aios heeft op 23 december 2013 bij de CAG een pro forma verzoekschrift ingediend tot beslechting 
van een geschil met de opleider met betrekking tot het op 11 december 2013 aan haar kenbaar 
gemaakte besluit van de opleider tot beëindiging van haar opleiding, en daarbij meegezonden een 
kopie van een brief aan de opleider van diezelfde datum, waarin zij te kennen gaf de voorkeur te geven 
aan bemiddeling door de Centrale Opleidingscommissie binnen het F.   

1.2 Bij brief van 2 januari 2014 heeft de aios aan de CAG bericht dat het geschil zich ook richt tegen het in 
oktober 2013 in het kader van haar opleiding gestarte geïntensiveerd begeleidingstraject (hierna: GBT), 
waarvan zij in de hierboven bedoelde brief aan de opleider gewag maakte. 

1.3 Bij verzoekschrift van 4 maart 2014 heeft de aios, nadat het bemiddelingstraject was afgesloten zonder 
het door de aios gewenste resultaat (voortzetting van de opleiding), het geschil (c.q. de geschillen) ter 
beslechting aan de CAG voorgelegd.   

1.4 Bij verweerschrift van 7 april 2014 heeft de opleider zijn besluiten (tot het ingaan van een GBT c.q. het 
beëindigen van de opleiding) verdedigd.  

1.5 Partijen hebben ieder bijlagen aan de CAG overgelegd, waarop hierna zo nodig zal worden ingegaan. 
1.6 Het verzoekschrift is in aanwezigheid van partijen behandeld in een hoorzitting op 19 mei 2014 te 

Nieuwegein. Ter gelegenheid van deze hoorzitting was de CAG, als volgt samengesteld: jhr. mr. H.J.J. de 
Bosch Kemper (voorzitter), mevrouw mr. D.B.D.L.D. Huskens en de heren mr. T. Vroon, drs. F.J. 
Dieleman en drs. E.P. van der Hoeve, bijgestaan door mevrouw mr. J.M. van der Ven (secretaris).  
Aan de zijde van de aios waren tijdens de hoorzitting aanwezig: mevrouw mr. C en mevrouw I. Aan de 
zijde van de opleider waren aanwezig: mevrouw mr. H, mevrouw J en de heer K. Van de zitting is een 
verslag gemaakt. 

 
2. Het verzoek 
 
 Zakelijk weergegeven houdt het verzoek van de aios in dat zij bezwaar heeft tegen: 

1.     het besluit van de opleider om een GBT te starten; 
2.     het besluit van de opleider tot beëindiging van de opleiding tot MKA-chirurg.   
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De CAG beschouwt het verzoek van de aios als een verzoek om het geschil (de geschillen) met de 
opleider overeenkomstig de Regeling Specialismen Tandheelkunde (hierna: RST) door een bindend 
oordeel te beslechten. 

 

3. Bevoegdheid van de CAG en ontvankelijkheid van het verzoek 
 

3.1 Op grond van artikel 44 lid 2, tweede zin, van de RST kan een aios een geschil aanhangig maken tegen 
alle besluiten die verband houden met de vorm, de inhoud of de duur van de opleiding tot specialist. 
De beide onderdelen van het verzoek voldoen aan dit criterium. Ter beslechting van zodanig geschil 
door middel van een bindend oordeel is in artikel 45 lid 3 de CAG in het leven geroepen. De CAG is 
derhalve bevoegd tot een uitspraak waarin een bindend oordeel met betrekking tot het geschil (de 
geschillen) wordt gegeven. 

 
3.2 Op grond van artikel 69 van de RST bedraagt de termijn voor het indienen van een verzoekschrift 

waarbij een geschil aanhangig wordt gemaakt vier weken; op grond van artikel 70 blijft niet-
ontvankelijkverklaring wegens overschrijding van deze termijn achterwege indien redelijkerwijs niet 
kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 

  
3.3 Ten aanzien van het verzoek tot beoordeling van het bezwaar van de aios tegen het starten van een 

GBT overweegt de CAG dat ervan moet worden uitgegaan dat tot het GBT is besloten op 8 oktober 
2013. Weliswaar wordt in het verslag, van het hierna te vermelden gesprek van die datum, gesproken 
van een ‘intensief beoordelingstraject’, doch de CAG heeft geen reden om aan te nemen dat niet beide 
partijen begrepen hebben dat het ging om een GBT. Het verzoek, inhoudende beoordeling van het 
besluit tot het starten van het GBT, is ingediend op 2 januari 2014, althans niet eerder dan 23 
december 2013, mitsdien na afloop van de termijn van artikel 69. Mede gelet op de lengte van de 
termijnoverschrijding ziet de CAG geen aanleiding tot toepassing van artikel 70. Het geschil omtrent het 
starten van een GBT komt derhalve niet voor beslechting in aanmerking. Het verzoek is in zoverre niet-
ontvankelijk. 

 
3.4 Het verzoek tot beslechting van het geschil met betrekking tot de beëindiging van de opleiding is tijdig 

na bekendmaking van het besluit ingediend en mitsdien ontvankelijk.   
 

4. Feiten en omstandigheden 
 

Op grond van de overgelegde stukken en hetgeen partijen hebben gesteld, gaat de CAG uit van de 
volgende feiten en omstandigheden, voor zover voor de beoordeling van het geschil van belang: 

 
4.1 De aios is per 1 september 2012 met de opleiding Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie gestart 

in het F te G onder leiding van de opleider. 
 
4.2 Gedurende het eerste opleidingsjaar is gebleken en aan de aios kenbaar gemaakt dat zij op onderdelen, 

te weten met name communicatie, organisatie en administratie, tekortschoot. In de loop van het jaar is 
een mentor voor de aios aangewezen. Ook is ter sprake gekomen dat een GBT zou moeten worden 
ingezet, maar daar is later van afgezien. Het ‘Formulier verslag jaargesprek’ van 5 september 2013 en 
de diverse evaluatie formulieren van 5 c.q. 6 september 2013 vermelden onder meer: houding 
tegenover patiënten: adequaat; houding tegenover collegae: collegiaal; verslagen: voldoende; 
correspondentie: goed; suggesties: anders presteren is belangrijk, duidelijk alle info geven, onbewust 
info weglaten kan leiden tot de indruk dat welbewust info niet wordt gebracht, compleet verhaal 
brengen. 
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4.3 Aan het begin van het tweede opleidingsjaar is in de opleidingsstaf opnieuw aan de orde gekomen dat 
de aios aanzienlijke zwaktes vertoonde. Naar aanleiding van een incident op 3 oktober 2013 heeft de 
opleider in een gesprek op 8 oktober 2013 aan de aios te verstaan gegeven dat het vertrouwen in de 
aios ernstige schade had opgelopen. Onder meer werd afgesproken dat de aios coaching krijgt 
aangeboden en dat een ‘intensief beoordelingstraject’ gestart zal worden, waarbij de komende drie 
maanden elke drie weken een afspraak wordt gepland, de eerste op 30 oktober 2013.  

 
4.4 Op 29 oktober 2013 heeft de opleider aan de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen 

bericht gezonden dat medio oktober voor de aios een GBT is gestart. 
 
4.5 Op 30 oktober 2013 heeft er een tussentijds beoordelingsgesprek plaatsgevonden. De opleider heeft 

daarin aangegeven dat hij een positiever beeld heeft en dat de aios zo door moet gaan. Op verzoek van 
de aios zullen eens in de twee weken voortgangsgesprekken gepland worden. 

 
4.6 Op 13 november 2013 heeft er wederom een tussentijds beoordelingsgesprek plaatsgevonden. Tijdens 

dit gesprek heeft de opleider aan de hand van een vijftal voorvallen twijfels uitgesproken over de 
goede afloop van het traject. Het verslag van dit gesprek vermeldt onder meer: ‘Hij [de opleider] zegt 
dat ze [de aios] onder verscherpt toezicht staat (…) [De opleider] zegt dat hij ziet dat [de aios] zich wel 
opener opstelt, maar dat hij zich wel zorgen maakt over haar houding’. 

 
4.7 Op 27 november 2013 heeft in het kader van het GBT het derde tussentijds beoordelingsgesprek 

plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek is één voorval uitvoerig besproken. Er was een brief uitgezonden 
met een onjuiste inhoud en de aios zou niet voldoende duidelijk hebben aangegeven dat niet zij, maar 
een ander daarvoor verantwoordelijk was. Voorts stelde de opleider voor de gesprekken toch weer om 
de drie weken te laten plaatsvinden om de aios “even wat ruimte” of “even zuurstof” te geven, omdat 
zij nu onder druk staat en er verschillende incidenten hebben plaatsgevonden de afgelopen weken. In 
het gesprek heeft de aios gevraagd ‘wanneer de zes maanden van het GBT eindigen’, waarop aan haar 
is meegedeeld dat ‘als er na drie maanden blijkt dat er weinig tot geen ontwikkeling is te zien, gezegd 
kan worden dat het traject wordt beëindigd’, maar dat het ook met drie maanden kan worden verlengd 
‘als er zicht op is dat er in die extra maanden nog wel verbetering in zit’. 

 
4.8 Op (maandag) 9 december 2013 heeft de coach van de aios, de aios ervan op de hoogte gesteld dat er 

op 10 december 2013 een gesprek gepland was met de opleider. 
 
4.9 Op (dinsdag) 10 december 2013 hebben partijen in aanwezigheid van de coach van de aios (en 

mevrouw J, die ook aanwezig geweest is bij de eerdere gesprekken in het kader van het GBT) een 
gesprek gehad waarin gesproken is over de ontwikkeling van de aios en waarin de opleider heeft 
aangekondigd dat hij in de voor de avond van diezelfde dag geplande vergadering van de 
opleidingsgroep zal bespreken of de opleiding voortgezet moet worden en dat de aios op 11 december 
een terugkoppeling zal krijgen over het vervolg van het traject (van dit gesprek heeft geen der partijen 
een schriftelijk verslag overgelegd; aan het gesprek wordt gerefereerd in het verslag van het hierna 
vermelde gesprek van 11 december 2013). 

 
4.10 Op (woensdag) 11 december 2013 heeft een gesprek plaatsgevonden waarvan het verslag door de 

opsteller daarvan betiteld is als: ‘Gesprek beëindiging opleiding/geschiktheidsbeoordeling’. In dit 
gesprek heeft de opleider te kennen gegeven dat de opleidingsgroep in de vergadering van de avond 
tevoren heeft besloten de opleiding te stoppen, omdat zij de aios in de toekomst niet als kaakchirurg 
zien functioneren.  
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5. De beoordeling  
 
5.1 Het geschil tussen partijen heeft een inhoudelijke kant en een formele kant. Inhoudelijk is de vraag of 

de aios al of niet over voldoende competenties beschikt om, na voltooide opleiding, te kunnen 
functioneren als MKA-chirurg dan wel geacht moet worden al of niet in staat te zijn tot het in de loop 
van haar opleiding verwerven van de daartoe noodzakelijke competenties. Daarbij gaat het in de 
onderhavige zaak niet om technische kwaliteiten, maar om competenties op met name het gebied van 
communicatie (de aanduiding van de gebieden waarop de aios te kort zou schieten is niet steeds 
dezelfde; behalve communicatie worden – maar niet steeds – genoemd: samenwerking, organisatie, 
informatie en administratie). Al hetgeen de opleider dienaangaande te berde gebracht heeft, gaat de 
CAG ervan uit dat het, in retrospectief, meer specifiek gaat om zorg ten aanzien van de gewenste 
‘professionele houding’,  met name in kritische beroepssituaties. De opleider heeft gewezen op een 
gestage stroom grotere en kleinere voorvallen die ter zake daarvan twijfel hebben doen rijzen, zodanig 
dat in de loop van het najaar van 2013 de opleidingsstaf unaniem tot het oordeel is gekomen dat ervan 
moet worden uitgegaan dat de aios, ook na voltooide opleiding, niet als MKA-chirurg zal kunnen 
functioneren. De opleider heeft zich aan dit oordeel geconformeerd, niettegenstaande uit de stukken 
blijkt dat hij in september 2013 – nadat eerder toch reeds herhaaldelijk van tekortkomingen op de 
genoemde gebieden sprake was geweest – een positief oordeel heeft neergelegd in de 
eindejaarsbeoordeling na afloop van het eerste opleidingsjaar en nadien ook door hem een positieve 
ontwikkeling werd gesignaleerd, zij het met enige reserve. Aannemelijk is dat vooral het incident van 3 
oktober 2013 daarbij een belangrijke rol gespeeld heeft.  

 
5.2 De CAG kan de inhoudelijke kant van het geschil verder onbesproken laten, omdat de formele kant van 

het geschil zodanige tekortkomingen vertoont dat de CAG tot het oordeel is gekomen dat de procedure 
die geleid heeft tot de beëindiging van de opleiding, zoals deze in de onderhavige zaak, tijdens een 
geïntensiveerd begeleidingstraject als bedoeld in artikel 23 van het MKA-besluit tot stand is gekomen, 
zodanig afwijkt van de wijze waarop de opleiding, en met name een GBT, behoort te zijn ingericht, dat 
om die reden het besluit tot beëindiging van de opleiding van de aios niet in stand kan blijven. 

 
5.3 Met de aanduiding ‘MKA-besluit’ verwijst de CAG naar het Besluit Mondziekten, Kaak- en 

Aangezichtschirurgie 2013, vastgesteld op 1 juli 2012. Blijkens de overgangsbepaling in artikel E.1. lid 1 
van dit besluit is dit besluit vanaf 1 januari 2013 van toepassing op de aios, wier opleiding is 
aangevangen voor 1 januari 2013 en op wie derhalve tot 1 januari 2013 de oude besluiten betreffende 
de opleiding van toepassing waren, te weten (de bepalingen van) het Besluit Mondziekten, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie, vastgesteld op 4 oktober 2010. Dat het oude besluit met betrekking tot de aios 
ook na 1 januari 2013 van toepassing zou zijn, berust op kennelijk onjuiste lezing van de 
overgangsbepaling, maar een verschil van mening is in casu niet relevant, nu het hier toepasselijke 
artikel B.23. MKA-besluit (2013) inhoudelijk gelijk is aan artikel B.19. van het besluit van 4 oktober 
2010.  

 
5.4. In de bepalingen van de leden 3, 4 en 5 van artikel B.23 wordt het kader van een GBT gegeven. Behalve 

een gesprek waarin de aios van het besluit tot een GBT in kennis wordt gesteld en een schriftelijke 
vastlegging van het besluit ten behoeve van de aios, is vooral het plan in artikel B.23. lid 4 bedoeld om 
concreet aan te geven op welke wijze door geïntensiveerde begeleiding getracht zal worden aan 
geconstateerde tekortkomingen het nodige te doen. De tekortkomingen dienen duidelijk te worden 
omschreven, eventueel, in een situatie als de onderhavige waarin ten behoeve van de aios een 
orthopedagoog als coach wordt aangewezen, in de vorm van een duidelijke probleembeschrijving en 
taakopdracht. Genoemde bepaling verlangt bovendien dat het plan niet alleen de doelen en de 
voorwaarden vermeldt waaronder het GBT zal plaatsvinden, maar ook de wijze waarop de ontwikkeling 
van de aios zal worden beoordeeld. Het direct aansluitende artikellid bepaalt dat de termijn tenminste 
drie en maximaal zes maanden duurt. Dat betekent dat in het plan, binnen de gestelde grenzen, ook de 
termijn moet worden vastgelegd.  
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5.5. Het onderhavige GBT voldoet niet aan de genoemde bepalingen, die echter van zodanig groot belang 

zijn dat die niet miskend hadden mogen worden. Afgezien daarvan, ziet de CAG in de uitvoering van het 
GBT onvoldoende concrete aspecten van geïntensiveerde begeleiding. De aios heeft weliswaar een 
coach aangeboden gekregen, maar op welke wijze zij daadwerkelijk begeleid is bij het succesvol 
wegwerken van geconstateerde tekortkomingen is niet gebleken. Een rapport van de coach zou niet 
hebben misstaan, maar is door geen der partijen overgelegd. Er zou dan wellicht ook geen 
onduidelijkheid zijn ontstaan omtrent hetgeen de coach bedoeld kan hebben met de opmerking ‘dat er 
vooruitgang is, maar dat het in de tijd die ervoor staat niet gaat lukken’.  

 
5.6. Er heeft daarentegen kennelijk wel een intensieve beoordeling plaatsgevonden, getuige het gebruik 

door de opleider van de woorden ‘verscherpt toezicht’, waardoor, zoals ook door de opleider is 
bemerkt, de aios onder grote spanning is komen te staan. Het volgen van ontwikkeling van de aios, 
zoals bedoeld in artikel B.23. lid 4 van het MKA-besluit, staat niet gelijk aan een 
geschiktheidsbeoordeling van de aios, als bedoeld in artikel B.16 lid 6. Van zodanige tussentijdse 
geschiktheidsbeoordeling is – formeel – geen sprake geweest.  

 
5.7 Al met al kleven er naar het oordeel van de CAG in de onderhavige zaak zoveel formele fouten aan de 

uitvoering van het GBT dat het in het kader van dat GBT genomen besluit tot beëindiging van de 
opleiding niet in stand blijven. De oplossing zou gevonden kunnen worden in een naar letter en geest 
correct opgestart en uitgevoerd GBT dat dan redelijkerwijs zou moeten gelden als een eerste GBT in de 
opleiding van de aios. Dat houdt derhalve in concreto in: een door de opleider op te stellen plan, 
inhoudende doelen, voorwaarden en termijn van het GBT, met omschrijving van de wijze waarop 
ontwikkeling van de aios zal worden gevolgd en of – en zo ja wanneer – in het kader van het GBT een 
extra geschiktheidsbeoordeling als bedoeld in artikel B.16. lid 6 zal plaatsvinden.  

 
5.8 Wat betreft de op te nemen doelen en voorwaarden wenst de CAG partijen suggesties te doen, die 

echter geen onderdeel uitmaken van het door de CAG uit te spreken bindend oordeel. Het gaat, naar 
hetgeen de CAG heeft begrepen, vooral om een bij de aios geconstateerde onvoldoende open en 
‘ruiterlijke’ houding ten aanzien van haar functioneren en vooral ten aanzien van in haar functioneren 
gemaakte fouten. De CAG heeft begrepen dat stafleden daardoor onvoldoende vertrouwen hebben in 
hetgeen de aios zegt over haar functioneren, omdat telkens de mogelijkheid zou kunnen bestaan dat 
de aios bepaalde omstandigheden zo niet verzwijgt, dan toch ‘verdoezelt’. Het ‘incident’ van 3 oktober 
2013 was daarvan een sprekend voorbeeld en op zichzelf is hetgeen nadien gebeurd is dan ook niet 
verwonderlijk. Zodanige houding is ook naar het oordeel van de CAG absoluut onverenigbaar met het 
functioneren als (medisch of tandheelkundig) specialist. Daarnaast zou sprake zijn van een gebrek aan 
contactueel vermogen, mogelijk samenhangend met (sociale) taalvaardigheid van de aios. Het doel van 
een op te starten GBT zou dus moeten zijn het wegnemen van kennelijk bij de aios aanwezige neiging 
tot het afdekken van gemaakte fouten en mogelijk te kort schieten, met andere woorden:  
1) de ontwikkeling van open en onbelemmerde (zelf)kritiek op eigen handelen, 
2) de ontwikkeling van het vermogen onbevreesd te worden bekritiseerd, 
3) de ontwikkeling van voldoende contactuele vermogens om misverstanden zoveel mogelijk te 
voorkomen, een en ander na overleg met de aios. 
Voorts impliceert een GBT een houding van welwillendheid en vertrouwen van alle betrokken partijen. 
Door nadrukkelijk en bij herhaling te zeggen dat het ernaar uitziet dat een GBT niet tot een succesvolle 
geschiktheidsbeoordeling zal leiden, wordt een GBT bij voorbaat illusoir.  

 
5.9 De aios heeft zich ervoor uitgesproken te opleiding liever te hervatten in een andere 

opleidingsinrichting. De CAG heeft hiervoor, gelet op de grote spanning waarin de aios in november en 
december van 2013 is komen te staan en het emotioneel ingrijpende besluit om de opleiding te 
beëindigen, wel begrip, maar ziet in de onderhavige zaak geen aanleiding dat te ondersteunen. 
Afgezien van het feit dat de huidige regelgeving naar het oordeel van de CAG niet helder is ten aanzien 
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van de vraag of de CAG zelfstandig bevoegd zou zijn te bepalen dat een opleiding elders moet worden 
voortgezet, hebben in de onderhavige zaak de opleider en – voor zover de CAG dat kan zien – de 
opleidingsstaf er juist alles aan gedaan om de aios een succesvolle opleiding te bieden. Mede op grond 
van het verloop van de zitting op 19 mei 2014 en gelet op het feit dat de aios door de omstandigheden 
veel tijd voor de nodige (zelf)reflectie heeft gehad, heeft de CAG er vertrouwen in dat partijen in staat 
zullen zijn tot een – in beginsel – succesvolle voortzetting van de opleiding.  

 

6. De Uitspraak 
 

De Kamer voor Geschilbeslechting van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS verklaart 
het verzoek van de aios, hierboven onder punt 2 geformuleerd, gegrond voor wat betreft het bezwaar 
tegen het besluit van de opleider tot beëindiging van haar opleiding tot MKA-chirurg, en voor het 
overige niet-ontvankelijk. 
Het geschil tussen partijen, ontstaan door het besluit van de opleider tot beëindiging van de opleiding 
van de aios wordt aldus beslecht, dat de opleiding dient te worden hervat. Indien de opleider besluit tot 
een geïntensiveerd begeleidingstraject als bedoeld in artikel B. 23. van het Besluit Mondziekten, Kaak- 
en Aangezichtschirurgie 2013, zal dit gelden als een eerste geïntensiveerd begeleidingstraject en zal 
daarvoor, met in achtneming van hetgeen de CAG dienaangaande in deze uitspraak heeft overwogen, 
een plan met daarin onder meer doelen, voorwaarden en een termijn, moeten worden opgenomen.  

 
Aldus uitgebracht door: 
Jhr. mr. H.J.J. de Bosch Kemper (voorzitter),  mw. mr. D.B.D.L.D. Huskens en de heren mr. T. Vroon, drs. 
F.J. Dieleman en drs. E.P. van der Hoeve, in tegenwoordigheid van mw. mr. J.M. van der Ven (secretaris). 

 
Namens de CAG,  
Kamer voor Geschilbeslechting,   Nieuwegein, 23 juli 2014 

 
Jhr. mr. H.J.J. de Bosch Kemper,   Mw. mr. J.M. van der Ven, 
voorzitter      secretaris 

  



17 
 

ADVIES 
 
 
Van 

De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting (CAG) ex artikel 45 lid 2 van de Regeling Specialismen 
Tandheelkunde, d.d. 1 juli 2011 van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde (KNMT). 
 
Aan 

De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen, hierna: de ‘RTS’. 
 
Onderwerp 

Advies inzake het bezwaarschrift d.d. 14 oktober 2014 van de heer drs. A te B, in dit advies verder te 
noemen ‘A’, tegen het besluit van de RTS d.d. 5 september 2014. 
 
 
 
Verloop van de procedure 

Bij brief van 14 oktober 2014 heeft A bezwaar aangetekend tegen het besluit van de RTS d.d. 5 september 
2014, inhoudende afwijzing van zijn beroep op verschoonbare redenen voor het niet tijdig indienen van de 
herregistratieaanvraag met als gevolg dat de doorhaling op 10 oktober 2013 in het register Mondziekten, 
Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) niet ongedaan zal worden gemaakt.  
 
De RTS heeft het bezwaarschrift op 21 oktober 2014 ter verdere behandeling doorgestuurd naar de CAG.  
 
De CAG heeft partijen bij brief d.d. 5 november 2014 uitgenodigd voor een hoorzitting op 12 december 
2014.  
 
Op 28 november 2014 heeft de CAG het verweerschrift van de RTS ontvangen. Een kopie van het 
verweerschrift is op 1 december 2014 aan A verstuurd.  
 
Het bezwaarschrift is op 12 december 2014 in een openbare hoorzitting behandeld. A heeft zich enkele 
uren voor de hoorzitting afgemeld met de mededeling dat hij wegens omstandigheden in de privésfeer de 
hoorzitting niet zou bijwonen. Namens de RTS waren mevrouw mr. C, secretaris, en de heer D, voorzitter, 
aanwezig.  
 
Mevrouw C heeft ter hoorzitting een toelichting op het verweerschrift gegeven. 
 
Besluit RTS 

De RTS heeft op 5 september 2014 afwijzend beslist op een verzoek van A de doorhaling op 10 oktober 
2014 in het register MKA ongedaan te maken. Er is naar het oordeel van de RTS geen sprake geweest van 
verschoonbare redenen voor het niet tijdig indienen van de herregistratieaanvraag. De RTS voert daartoe 
het volgende verweer.  
 
A stond sinds 1 april 1987 ingeschreven in het register MKA. Om na 21 maart 2013 voor herregistratie als 
kaakchirurg in aanmerking te komen, heeft de RTS hem bij brief d.d. 19 juli 2012 op de hoogte gesteld van 
de herregistratie-eisen en verzocht een aanvraag in te dienen. Vervolgens heeft de RTS op 21 december 
2012 een herregistratiepakket aan A verstuurd.  
 
Daar een aanvraag uitbleef heeft de RTS op 28 juni 2013 een brief aan A gestuurd en verzocht alsnog 
binnen vier weken een aanvraag in te dienen. Op 30 juli 2013 stuurt A een e-mail aan de RTS waarin hij de 
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ontvangst van de brief d.d. 28 juni 2013 bevestigt en uitlegt dat hij in november 2012 een brief over 
herregistratie heeft ontvangen, maar in de veronderstelling verkeerde dat hij pas in december 2016 een 
aanvraag tot herregistratie hoefde in te dienen, echter dit bleek om zijn herregistratie als tandarts te gaan. 
Omdat hij het herregistratiepakket niet zou hebben ontvangen, heeft de RTS dit pakket nog op dezelfde dag 
aan A verstuurd en hem in de gelegenheid gesteld binnen vier weken, derhalve voor of uiterlijk op 27 
augustus 2013, een aanvraag te doen. A reageert dezelfde dag met de mededeling dat hij aan de slag zal 
gaan met de aanvraag.  
 
Op 10 oktober 2013, ruim zes weken na het verlopen van de tweemaal verlengde aanvraagtermijn, heeft 
de RTS haar besluit tot doorhaling van de inschrijving van A als kaakchirurg per aangetekende post naar zijn 
adres in B gestuurd. De RTS heeft de inschrijving op 10 oktober 2013 doorgehaald. De brief d.d. 10 oktober 
2013 is op 7 november 2013 aan de RTS retour gestuurd als niet afgehaald. Bij e-mail d.d. 19 december 
2013 laat de RTS dit aan A weten en voegt de brief als bijlage bij.  
 
Het verzoek tot herregistratie heeft A op 22 januari 2014 ingediend. De aanvraag is gedaan op het gele 
formulier uit het herregistratiepakket van december 2012. De RTS concludeert hieruit dat A het 
herregistratiepakket wel heeft ontvangen. A vermeldt als adres hetzelfde adres in B waar het besluit tot 
doorhaling van 10 oktober 2013 naartoe is gestuurd.  
 
De RTS beschouwt de aanvraag d.d. 22 januari 2014 als een verzoek tot herintreding, omdat de registratie 
van A als kaakchirurg op 10 oktober 2013 is doorgehaald. Op 15 juli 2014 stuurt de RTS aan A een 
voornemen herintreding. Ter verduidelijking staat in de brief dat na doorhaling geen herregistratie mogelijk 
is. Ook constateert de RTS dat A – nog steeds – niet geheel voldoet aan de eisen voor herintreding van het 
College Tandheelkundige Specialismen en stelt hem in de gelegenheid om binnen vier weken aanvullende 
informatie te overleggen. De RTS is voornemens zijn aanvraag af te wijzen.  
 
In antwoord op de e-mail d.d. 18 augustus 2014 van A verlengt de RTS eenmalig de reactietermijn tot 25 
augustus 2014. Op 25 augustus 2014 stuurt A zijn zienswijze op het voornemen van 15 juli 2014.  
 
Op 5 september 2014 stuurt de RTS twee besluiten aan A. Het eerste besluit betreft de afwijzing 
verschoonbare redenen niet tijdig indienen van de herregistratieaanvraag. Het tweede besluit is een 
toewijzing aanvraag herintreding MKA, waarbij A opnieuw in het register wordt ingeschreven van 22 januari 
2014 tot 22 januari 2019 onder de voorwaarde dat voor 5 september 2015 een visitatie plaatsvindt.   
 
Bezwaar A 

A heeft de volgende gronden voor zijn bezwaar aangevoerd: 
1. Het College Tandheelkundig Specialismen heeft bepaald dat een specialist die op 20 maart 2013 

onvoldoende bij- en nascholingspunten heeft behaald en/of niet heeft deelgenomen aan de 
kwaliteitsvisitatie tot 21 maart 2014 de tijd heeft om dit alsnog in orde te maken. Dit staat in de bijlage 
bij de brief herregistratie kaakchirurgen van juli 2012; 

2. Het is de vraag of de datum van 21 maart 2013 wel juist is. Dit is een volstrekt eigen interpretatie van 
de RTS en niet conform enige bepaling in het vigerende reglement. Als er wel voor 20 maart 2013 een 
aanvraag tot herregistratie zou zijn ingediend, dan had de RTS hem zonder meer uitstel verleend tot 21 
maart 2014;  

3. Het standpunt van de RTS dat de aanvraag tot herregistratie voor 21 maart 2013 respectievelijk 26 juli 
2013 respectievelijk 27 augustus 2013 door de RTS ontvangen diende te zijn, is op geen enkele 
regelgeving gebaseerd;  

4. Het indienen van een aanvraag tot herregistratie is uitgesteld tot 22 januari 2014, omdat hij op 20 
maart 2013 nog onvoldoende nascholingspunten had, dus op tijd voor de gestelde termijn: tot 21 
maart 2014, daarbij rekening houdende met de beslissingstermijn van acht weken;  

5. Naar aanleiding van de doorhaling op 10 oktober 2013 heeft Vecozo per 1 juli 2014 de inschrijvingen 
van hem bij de diverse praktijken waar hij werkzaam is doorgehaald en dit is bij de verzekeraars 
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gemeld. Dit was niet nodig geweest, indien de RTS binnen de gestelde termijn de aanvraag in 
behandeling had genomen en binnen acht weken had beslist. Hierdoor zijn zijn patiënten en hij in 
ernstige mate gedupeerd en hij vindt dat de RTS hiervoor een verwijt te maken valt.  

 
A verzoekt het besluit d.d. 5 september 2014 van de RTS terug te draaien en de RTS te adviseren de 
doorhaling in het specialistenregister op 10 oktober 2013 ongedaan te maken.  
 
Regelgeving 

De CAG heeft vastgesteld dat de volgende regelgeving van toepassing is: 

 Regeling Specialismen Tandheelkunde, d.d. 1 juli 2011 (Regeling) 

 Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, d.d. 1 januari 2013 (Besluit MKA) 

 Besluit 2007-1 Herregistratie Tandarts-Specialisten, gepubliceerd in de Staatscourant 5 maart 2008, 
nr. 46/pag. 25 met rectificatie op 20 maart 2008, Staatscourant, nr. 57/pag. 14 (Besluit 
Herregistratie Tandarts-Specialisten) 

 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) 

 Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
Overwegingen 

Een eerste overweging betreft de ontvankelijkheid van het bezwaar. De RTS heeft het bestreden besluit op 
5 september 2014 genomen. Nog dezelfde dag is het besluit per aangetekende post verstuurd aan A.  
 
Het bezwaarschrift d.d. 14 oktober 2014 van A is op dezelfde datum door de RTS ontvangen. De CAG stelt 
vast dat het bezwaarschrift voldoet aan de eisen zoals vermeld in artikel 53 van de Regeling. Ook is het 
bezwaarschrift binnen de in artikel 55 van de Regeling vermelde termijn ingediend. De CAG acht het 
bezwaar derhalve ontvankelijk. 
 
Een tweede overweging betreft de vraag of de aanvraag voor herregistratie tijdig is ingediend. De CAG 
overweegt dat uit artikel 33 van de Regeling volgt dat de geregistreerde specialist zelf verantwoordelijk is 
voor het (tijdig) indienen van een aanvraag voor herregistratie. Daarnaast is de geregistreerde specialist zelf 
verantwoordelijk voor het (tijdig) voldoen aan de gestelde eisen.  
 
De RTS heeft in het verweerschrift d.d. 28 november 2014 gesteld dat A sinds 1 april 1987 in het register 
MKA staat ingeschreven. Dit is niet door A betwist zodat de CAG uitgaat van de juistheid hiervan.  
 
Het Centraal College Tandheelkundig Specialismen heeft in het Besluit Herregistratie Tandartsen-
Specialisten d.d. 20 maart 2008 bepaald dat de geldigheid van een inschrijving in het register MKA 
gebonden is aan een periode van ten hoogste vijf jaar. De CAG leidt hieruit af dat A, die sinds 1987 in het 
desbetreffende register staat ingeschreven, een verzoek tot herregistratie van zijn inschrijving in het 
register MKA voor 21 maart 2013 had moeten doen. De door de RTS gestelde datum is derhalve correct. 
 
De CAG stelt aan de hand van de overgelegde stukken vast dat de RTS bij brief d.d. 19 juli 2012 A heeft 
geïnformeerd over de herregistratie van kaakchirurgen. Dit is ruimschoots voor de in artikel 33 lid 1 van de 
Regeling gestelde termijn. Ook heeft de RTS een herregistratiepakket op 21 december 2012 aan A 
verstuurd. Weliswaar wordt de ontvangst van dit herregistratiepakket door A betwist, echter de stelling van 
de RTS dat hij bij het doen van de aanvraag voor herregistratie op 22 januari 2014 gebruik heeft gemaakt 
van het gele aanvraagformulier dat alleen met het herregistratiepakket van december 2012 is 
meegestuurd, is niet door A bestreden, zodat de CAG het voor juist houdt dat het herregistratiepakket van 
december 2012 A heeft bereikt. Bovendien heeft de RTS op 30 juli 2013 het herregistratiepakket nogmaals 
aan A verstuurd. De ontvangst daarvan is door hem op dezelfde dag per e-mail bevestigd. A was op dat 
moment door de RTS in de gelegenheid gesteld zijn aanvraag voor 27 augustus 2013 in te dienen. De 
aanvraag tot herregistratie in het register MKA heeft A op 22 januari 2014 gedaan. De CAG stelt dan ook 
vast dat de aanvraag niet tijdig is ingediend.  
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Een derde overweging betreft de vraag of er verschoonbare redenen zijn voor het niet tijdig indienen van 
de aanvraag voor herregistratie. De CAG overweegt dat een doorhaling op grond van artikel 34 lid 2 van de 
Regeling ongedaan kan worden gemaakt indien de betrokkene aantoont dat hij, door omstandigheden 
buiten zijn schuld, niet in staat was tijdig een verzoek tot herregistratie te doen. Niet valt in te zien waarom 
A niet tijdig een verzoek te herregistratie bij de RTS heeft ingediend.  
 
Immers, de CAG stelt vast dat de RTS tot twee maal toe uitstel heeft verleend voor het doen van deze 
aanvraag, te weten tot 26 juli 2013 en 27 augustus 2013. De CAG volgt het standpunt van de RTS dat, nu A 
niet tijdig een aanvraag tot herregistratie heeft ingediend, terwijl hij hierover voldoende is geïnformeerd en 
er tot tweemaal uitstel is verleend voor het indienen van de aanvraag, er geen sprake is van verschoonbare 
redenen. De CAG stelt zich dan ook op het standpunt dat de RTS op terechte gronden heeft besloten tot 
doorhaling van de inschrijving van A in het register MKA op 10 oktober 2013. Op grond van vorenstaande 
acht de CAG het bezwaar ongegrond en zal zij adviseren zoals hieronder vermeld. 
 
Advies  

Op grond van bovenstaande komt de CAG tot de conclusie dat het besluit d.d. 5 september 2014 van de 
RTS, voor zover dit betrekking heeft op de doorhaling van de inschrijving van A in het register MKA op 10 
oktober rechtmatig is en op zorgvuldige wijze met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving 
tot stand is gekomen. De CAG acht het bezwaar derhalve ongegrond en adviseert de RTS haar besluit d.d. 5 
september 2014, voor zover dit betrekking heeft op de doorhaling als voornoemd, in stand te laten. 
 
Aldus uitgebracht door: 
Mr. T. Vroon, voorzitter, mevrouw mr. D.B.D.L.D. Huskens, lid jurist, drs. F.J. Dieleman, lid specialist. 
 
In tegenwoordigheid van: 
Mevrouw mr. M.A. Feeburg, plv. secretaris en mevrouw mr. R.E. Kroes, jurist KNMT. 
 
Namens de CAG,     Nieuwegein, 22 december 2014 
 
mr. T. Vroon     mr. M.A. Feeburg 
Voorzitter     plv. secretaris 
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ADVIES 
 
 
Van 
De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting (CAG) ex artikel 45 lid 2 van de Regeling Specialismen 
Tandheelkunde, d.d. 1 juli 2011 van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde (KNMT). 
 
Aan 
De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen, hierna: de ‘RTS’. 
 
Onderwerp 
Advies inzake het bezwaarschrift d.d. 4 augustus 2014 van de heer A te B, in dit advies verder te noemen 
‘A’, tegen het besluit van de RTS d.d. 22 juli 2014. 
 
 
 
Verloop van de procedure 
Bij e-mail van 4 augustus 2014 heeft A pro forma bezwaar tegen het besluit van de RTS d.d. 22 juli 2014 
aangetekend. Dit besluit hield in dat de inschrijving in het register Mondziekten, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie (MKA) door de RTS zal worden hernieuwd van 21 maart 2013 tot 2 juli 2015 onder de 
voorwaarde dat voor 29 november 2014 alsnog aan de eis van 200 uur deskundigheidsbevordering is 
voldaan en deelgenomen aan het visitatieprogramma. A dient de RTS voor 29 november 2014 te 
informeren dat hij aan deze voorwaarden heeft voldaan. 
 
De RTS bericht A bij brief d.d. 11 september 2014 dat zij het dossier opnieuw heeft bekeken en geen 
aanleiding ziet om een ander besluit te nemen. De CAG wordt verzocht het pro forma bezwaar niet langer 
aan te houden en de bezwaarprocedure voort te zetten. 
 
Naar aanleiding van de reacties d.d. 12 september 2014 en 18 september 2014 van A besluit de RTS op 2 
oktober 2014 het besluit van 22 juli 2014 te wijzigen, inhoudende dat de einddatum van de inschrijving in 
het register MKA wordt gewijzigd in 22 december 2017. De voorwaarde dat er voor 29 november 2014 
alsnog aan de eis van 200 uur deskundigheidsbevordering en deelname aan het visitatieprogramma moet 
zijn voldaan, blijft gehandhaafd.  
 
De CAG heeft de ontvangst van het bezwaarschrift bij brief d.d. 3 oktober 2014 aan A bevestigd en hem in 
de gelegenheid gesteld uiterlijk 31 oktober 2014 een aangevuld bezwaarschrift bij de CAG in te dienen. 
  
De CAG heeft partijen bij brief d.d. 29 oktober 2014 uitgenodigd voor een hoorzitting op 12 december 
2014.  
 
A heeft bij brief d.d. 30 oktober 2014 een aangevuld bezwaarschrift bij de CAG ingediend. Een kopie is op 
dezelfde dag aan de RTS verstuurd.  
 
Op 28 en 29 november 2014 heeft A aanvullende stukken aan de CAG overgelegd. De CAG heeft op 1 
december 2014 een kopie hiervan aan de RTS verstuurd.  
 
Het verweerschrift d.d. 2 december 2014 van de RTS ontvangt de CAG op dezelfde dag. Een kopie van het 
verweerschrift is op 2 december 2014 door de CAG aan A verstuurd. 
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Op 2 december 2014 besluit de RTS het besluit d.d. 2 oktober 2014 te wijzigen, omdat bij het opstellen van 
het verweerschrift bleek dat er sprake was van een evidente vergissing. In het besluit van 2 oktober 2014 is 
per abuis vermeld dat de laatst ingeroosterde werkdag 21 december 2012 was, echter uit het door A 
aangeleverde werkrooster (toegezonden bij brief d.d. 21 maart 2014) blijkt dat dit 21 december 2011 had 
moeten zijn. De hernieuwing van de inschrijving dient dan ook tot 22 december 2016 te zijn in plaats van 22 
december 2017. 
 
Het bezwaarschrift is op 12 december 2014 in een openbare hoorzitting behandeld. A is ter zitting 
verschenen. Namens de RTS waren mevrouw mr. C, advocaat, mevrouw mr. D, secretaris, en de heer E, 
voorzitter, aanwezig.  
 
A heeft ter hoorzitting een toelichting op het bezwaarschrift gegeven en de RTS heeft haar standpunt nader 
toegelicht.  
  
Besluit RTS 
Het bezwaar van A richt zich tegen het besluit d.d. 2 juli 2014 van de RTS en het gewijzigd besluit d.d. 2 
oktober 2014, waarin de RTS naar aanleiding van de aanvraag d.d. 20 maart 2013 tot herregistratie in het 
register MKA heeft besloten de inschrijving als kaakchirurg te hernieuwen van 21 maart 2013 tot 2 juli 2015 
respectievelijk 22 december 2017, onder de voorwaarde dat voor 29 november 2014 alsnog aan de eis van 
200 uur deskundigheidsbevordering moet zijn voldaan en er is deelgenomen aan het visitatieprogramma.  
 
De RTS heeft op 2 december 2014 opnieuw een gewijzigd besluit genomen en de einddatum van de 
inschrijving bepaald op 22 december 2016.  
 
Naar het oordeel van de RTS is het bezwaar van A tegen het besluit van 2 juli 2014, het gewijzigd besluit 
d.d. 2 oktober 2014 en het besluit d.d. 2 december 2014 (op alle onderdelen) ongegrond. De RTS voert 
daartoe het volgende verweer.  
 
A staat sinds 12 februari 2003 ingeschreven in het register MKA. Op grond van artikel 10 lid 2 van het 
Besluit herregistratie tandarts-specialisten 2007-1 expireerde de inschrijving van A op 21 maart 2013. De 
RTS heeft op 20 maart 2013 de aanvraag tot herregistratie van A ontvangen. De ontvangst is op 20 juni 
2013 door de RTS bevestigd. Omdat bij de beoordeling was geconstateerd dat de informatie over het 
voldoen aan de werkzaamhedeneis gedurende de referentieperiode van 21 maart 2008 tot en met 21 
maart 2013 alsmede ten aanzien van de eis te hebben deelgenomen aan voldoende 
deskundigheidsbevordering nog niet compleet was, is A een nadere termijn gesteld om deze gegevens 
alsnog toe te zenden.  
 
A heeft daarop bij brief d.d. 24 juni 2013 met bijgevoegd curriculum vitae gereageerd en tevens de RTS 
toestemming verleend om rechtstreeks bij het F Ziekenhuis een verklaring op te vragen met betrekking tot 
zijn in dat ziekenhuis in de referentieperiode verrichte werkzaamheden. De RTS heeft deze verklaring op 5 
juli 2013 opgevraagd, zowel bij de Raad van Bestuur als bij de afdeling kaakchirurgie. Op 28 augustus 2013 
laat de heer G van het F Ziekenhuis per e-mail weten dat hij van A geen gegevens omtrent diens 
werkzaamheden vanaf 1 juli 2010 had ontvangen. Op grond van deze informatie kon de RTS niet anders 
dan vaststellen dat A op het moment van expireren van zijn registratie op 21 maart 2013 niet (meer) 
patiëntgebonden werkzaam was en dat zijn laatste patiëntgebonden werkdag 1 juli 2010 was geweest. 
Omdat tevens niet was gebleken dat A had deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie en had voldaan aan de 
eis van voldoende deelname aan deskundigheidsbevordering heeft de RTS op 28 november 2013 dan ook 
aan A kenbaar gemaakt voornemens te zijn om zijn registratie vanaf 21 maart 2013 slechts beperkt te 
hernieuwen tot 2 juli 2015, onder de voorwaarde dat hij binnen een jaar vanaf dat moment, te weten voor 
29 november 2014 alsnog aan de eis van 200 uur deskundigheidsbevordering voldoet en deelneemt aan 
het visitatieprogramma.  
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Op dit voornemen reageerde A via de heer H van I bij e-mail d.d. 17 december 2013. Vervolgens vond op 7 
maart 2014 een zienswijzegesprek plaats, waarin A zijn visie ten aanzien van het voornemen heeft 
toegelicht. Tijdens dat gesprek is afgesproken dat A voor 1 april 2014 nog de volgende informatie zou 
aanleveren: 
 

1. Excelbestanden van werkrooster en poli-lijsten over zijn werkzaamheden in het F Ziekenhuis; 
2. Bewijs van eventuele waarnemingen; 
3. Certificaten van geaccrediteerde congressen en andere bewijzen van na- en bijscholing.  

 
A heeft bij brief d.d. 21 maart 2014 nadere stukken aan de RTS doen toekomen, bestaande uit een 
overzicht van gewerkte dagen vanaf 1 december 2011 tot en met 8 maart 2012, een overzicht van 
bijscholingsactiviteiten 2010-2013, een e-mail van 2 december 2011 met een werkrooster alsook enige 
certificaten van deelname aan cursussen.  
 
Om onverklaarbare redenen is de brief d.d. 21 maart 2014 van A in het ongerede geraakt. Dit vormt de 
reden waarom de RTS bij haar (definitieve) besluitvorming deze stukken niet heeft betrokken en op 22 juli 
2014 overeenkomstig het voornemen heeft besloten. Bij e-mail van 4 augustus 2014 attendeerde A de RTS 
op deze omissie en maakte hij tegen het besluit d.d. 22 juli 2014 (pro forma) bezwaar. 
 
Naar aanleiding van het (pro forma) bezwaar stelde de RTS vast dat bij het nemen van het besluit ten 
onrechte per abuis slechts rekening is gehouden met de periode 21 maart 2008 tot 1 juli 2010 en niet met 
de gehele referentieperiode van 21 maart 2008 tot 22 maart 2013. De RTS constateerde dat het besluit d.d. 
22 juli 2014 onjuist was en de beoordeling van de feiten over de volledige referentieperiode feitelijk had 
moeten leiden tot een afwijzing van de aanvraag in verband met het niet hebben voldaan aan de 
werkzaamhedeneis, die ook had te gelden indien de RTS de nieuw toegezonden informatie bij haar 
beoordeling betrok.  
 
De RTS heeft dit in een brief van 11 september 2014 gemotiveerd aan A toegelicht. Omdat intussen echter 
het vertrouwen was gewekt dat zijn registratie op 21 maart 2013 was hernieuwd tot 2 juli 2015, onder de 
voorwaarde dat hij voor 29 november 2014 alsnog aan de eis van 200 uur deskundigheidsbevordering zou 
voldoen en deel zou nemen aan het visitatieprogramma, heeft de RTS besloten het eerdere besluit van 22 
juli 2014 (desalniettemin) in stand te laten. Naar aanleiding van het nadere oordeel heeft de RTS de CAG 
gevraagd om het (pro forma) bezwaar niet langer aan te houden en de bezwaarprocedure voort te zetten.  
 
Bij e-mail/brief d.d. 18 september 2014 zond A een eigen aangepast overzicht van werkzaamheden en een 
verklaring werkzaamheden medisch specialist van de voorzitter van de Raad van Bestuur van het J 
Ziekenhuis van 19 maart 2013. Deze verklaring is met toestemming van A door de RTS geverifieerd. Op 
basis van deze nadere informatie is de aanvraag van A herbeoordeeld en dat heeft geleid tot het aanpassen 
van het eerdere besluit in een gewijzigd besluit d.d. 2 oktober 2014, inhoudende dat de inschrijving van A 
in het register MKA onder in stand lating van de voorwaarden als genoemd in het besluit d.d. 2 oktober 
2014 vanaf 21 maart 2013 is hernieuwd tot 22 december 2017 (in plaats van 1 juli 2015, zoals in het eerder 
besluit was bepaald). 
 
Het gewijzigde besluit heeft voor A geen aanleiding gevormd om zijn bezwaar in te trekken. Behalve dat hij 
meent dat hernieuwing van de registratie tot latere datum en minstens tot 8 maart 2018 had moeten 
geschieden, is A van oordeel dat de aan de hernieuwing verbonden voorwaarden niet redelijk zijn.  
 
Bij het opstellen van het verweerschrift in deze bezwaarprocedure heeft de RTS geconstateerd dat het 
besluit d.d. 2 oktober 2014 op een evidente en kenbare vergissing berust. Uit het werkrooster van de MC-
groep valt af te leiden dat de laatst ingeroosterde werkdag van A op 21 december 2011 is geweest en niet 
21 december 2012, zoals ten onrechte in het besluit d.d. 2 oktober 2014 is vermeld. Gezien de maximale 
registratieduur van vijf jaar (artikel 32 lid 1 en 34 lid 5 van de Regeling specialismen tandheelkunde/artikel 
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D.19 Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, inwerking getreden op 4 oktober 2010) had de 
einddatum derhalve evident dienen te zijn gesteld op 22 december 2016 en de RTS heeft de omissie 
hersteld bij besluit d.d. 2 december 2014.  
 
Wat betreft het door A voldoen aan de voorwaarden, zoals gesteld in het besluit d.d. 22 juli 2014 en 2 
oktober 2014, heeft de RTS na het besluit d.d. 22 juli 2014 de door A overgelegde certificaten aan de 
wetenschappelijke vereniging voor Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) beoordeeld en 
vastgesteld dat hij gedurende de referentieperiode van 21 maart 2008 tot en met 21 maart 2013 in totaal 
56 punten heeft behaald en er derhalve nog een tekort van 144 (inhaal)uren was. 
 
Op 29 november 2014 ontving de RTS een e-mail van A waarin hij opgave doet van het aantal 
geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten die hij voor deze datum heeft behaald. Het totaal komt 
daarmee uit op 108 punten. Dit is 92 punten minder dan de 200 uur deskundigheidsbevordering die A op 
grond van de voorwaarde voor 29 november 2014 alsnog diende te behalen.  
 
Op 29 november 2014 kreeg de RTS per e-mail van de NVMKA bevestigd dat A door middel van een 
‘papieren visitatie’ tijdig, te weten voor 29 november 2014, heeft deelgenomen aan het 
visitatieprogramma.  
 
De RTS concludeert dat A om voor herregistratie in aanmerking te komen weliswaar heeft voldaan aan de 
voorwaarde te hebben deelgenomen aan het visitatieprogramma, echter aan de eis van deelname aan 200 
uur deskundigheidsbevordering is niet (tijdig) voldaan. De RTS is dan ook voornemens de inschrijving in het 
register MKA door te halen, maar gelet op de hoorzitting, die op 12 december 2014 gepland staat, acht de 
RTS het redelijk om in afwachting daarvan de inschrijving in stand te laten tot de dag nadat de RTS een 
beslissing op bezwaar heeft genomen. 
 
De RTS erkent dat de termijn die gemoeid is geweest met het nemen van het besluit d.d. 22 juli 2014 en 2 
oktober 2014 lang is geweest. Ter zitting verklaart de RTS dat A bij de eerste groep zat die voor 
herregistratie in aanmerking kwam. Er was rekening mee gehouden dat dit veel werk zou betekenen, 
echter ondanks alle voorzorgsmaatregelen bleek het om nog meer werk te gaan dan de RTS had kunnen 
vermoeden. Ook heeft de RTS de tandarts-specialisten zo goed mogelijk behulpzaam willen zijn. De 
aanvraag tot herregistratie, die een dag voor de vigerende registratie afliep werd ontvangen, bleek 
onvoldoende om tot een beoordeling van het verzoek te kunnen komen. De RTS heeft A dan ook een 
nadere termijn gesteld voor het aanleveren van de benodigde gegevens. Ook heeft de RTS aangeboden om 
rechtstreeks bij de ziekenhuizen de verklaring op te vragen. Na het zienswijzegesprek op 7 maart 2014 is A 
opnieuw in de gelegenheid gesteld ontbrekende informatie aan te vullen. De RTS wijst erop dat het aan de 
betrokken specialist is om ervoor te zorgen dat zijn aanvraag tot herregistratie tijdig is ingediend, volledig is 
en daaruit aantoonbaar blijkt dat aan de voor herregistratie gestelde eisen is voldaan.  
 
Voorts verklaart de RTS dat zij het belang van de patiënt voorop stellen en ook het gelijkheidsbeginsel hoog 
in het vaandel hebben. De eisen om voor herregistratie in aanmerking te komen gelden voor alle 
kaakchirurgen dus ook voor A. De RTS heeft veel tijd gestoken in deze zaak. Het verwijt dat A niet naar 
behoren zou zijn behandeld is dan ook niet terecht. 
 
Bezwaar A 
A heeft de volgende gronden voor zijn bezwaar aangevoerd: 
1. De procedure van de behandeling van het dossier door de RTS heeft onnodig lang geduurd (1 jaar 

vertraagd door nalatig handelen en uitlatingen van de heer G en diens techniek van vertraging); 
2. De RTS heeft onnauwkeurig gehandeld. Door slechte controle op informatie hebben blunders kunnen 

ontstaan ten nadele van hem (en een half jaar vertraging) doordat per vergissing mails niet zijn 
meegenomen (gesprek Domus Medica d.d. 7 maart 2014) en een onopgemerkte vergissing: 
documenten ontbraken in het dossier;  



25 
 

3. Er is sprake geweest van willekeur. De gevraagde informatie is in april 2013 aangeleverd. Het ontbreken 
daarvan was in maart 2014 blijkbaar geen probleem, maar kwam in augustus/september 2014 als 
‘onopgemerkte vergissing’ terug.  

4. Vanaf het begin is door de RTS niet duidelijk gewezen op een termijn van de aan te vullen 
bijscholingspunten tot een bepaalde datum en hij is daardoor misleid. 

 
A verzoekt om per clementie de termijn van 29 november 2014 met een jaar uit te stellen. Ter zitting vraagt 
hij dispensatie tot 1 april 2015 om met een plan van aanpak te komen voor het aanleveren van de 
resterende punten, o.a. door les te geven en cursussen te volgen.  
 
Regelgeving 
De CAG heeft vastgesteld dat de volgende regelgeving van toepassing is: 

 Regeling Specialismen Tandheelkunde, d.d. 1 juli 2011 (Regeling) 

 Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, d.d. 1 januari 2013 (Besluit MKA) 

 Besluit 2007-1 Herregistratie Tandarts-Specialisten, gepubliceerd in de Staatscourant 5 maart 2008, 
nr. 46/pag. 25 met rectificatie op 20 maart 2008, Staatscourant, nr. 57/pag. 14 (Besluit 
Herregistratie Tandarts-Specialisten) 

 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) 

 Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
Overwegingen 
Een eerste overweging betreft de ontvankelijkheid van het bezwaar. De RTS heeft het bestreden besluit op 
22 juli 2014 genomen. Nog dezelfde dag is het besluit per post verstuurd aan A.  
 
A heeft bij e-mail d.d. 4 augustus 2014 pro forma bezwaar tegen het besluit aangetekend. De CAG stelt vast 
dat het bezwaar binnen de in artikel 55 van de Regeling vermelde termijn, derhalve tijdig is ingediend.  
 
De RTS heeft naar aanleiding van het pro forma bezwaar het dossier van A opnieuw beoordeeld. Bij brief 
d.d. 11 september 2014 heeft de RTS aan A laten weten dat zij geen aanleiding ziet om een ander besluit te 
nemen en is de CAG verzocht het pro forma bezwaar niet langer aan te houden en de bezwaarprocedure 
voort te zetten. 
 
De CAG heeft de ontvangst van het bezwaarschrift bij brief d.d. 3 oktober 2014 aan A bevestigd en hem in 
de gelegenheid gesteld uiterlijk 31 oktober 2014 een aangevuld bezwaarschrift bij de CAG in te dienen.  
 
Op 30 oktober 2014, derhalve binnen de gestelde termijn, heeft A het bezwaarschrift aangevuld. De CAG 
stelt vast dat het bezwaarschrift voldoet aan de eisen zoals vermeld in artikel 53 van de Regeling. De CAG 
acht het bezwaar derhalve ontvankelijk. 
 
Een tweede overweging betreft de toepasselijkheid van het Besluit Mondziekten, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie, inwerking getreden op 4 oktober 2010. Anders dan de RTS in haar verweerschrift 
stelt is dit besluit op 4 oktober 2010 door het College Tandheelkundige Specialismen genomen en op grond 
van artikel E.4 van dit besluit op 1 juli 2011 in werking getreden. Het besluit is echter met de 
inwerkingtreding van het Besluit MKA op 1 januari 2013 komen te vervallen (artikel E.2 Besluit MKA) en de 
CAG gaat dan ook uit van de toepasselijkheid van het Besluit MKA.  
 
Een derde overweging betreft de vraag of de behandeling door de RTS van de aanvraag voor herregistratie 
onnodig lang heeft geduurd. De CAG overweegt dat uit artikel 33 van de Regeling volgt dat de 
geregistreerde specialist zelf verantwoordelijk is voor het (tijdig) indienen van een aanvraag voor 
herregistratie. Daarnaast is de geregistreerde specialist zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) voldoen aan 
de gestelde eisen.  
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De RTS heeft in het verweerschrift d.d. 2 december 2014 gesteld dat A sinds 12 februari 2003 in het register 
MKA staat ingeschreven. Dit is niet door A betwist, zodat de CAG uitgaat van de juistheid hiervan.  
 
Het Centraal College Tandheelkundig Specialismen heeft in het Besluit Herregistratie Tandartsen-
Specialisten bepaald dat de geldigheid van een inschrijving in het register MKA gebonden is aan een 
periode van ten hoogste vijf jaar. De CAG leidt hieruit af dat A, die sinds 2003 in het desbetreffende register 
staat ingeschreven, een verzoek tot herregistratie van zijn inschrijving in het register MKA voor 21 maart 
2013 had moeten doen. A heeft op 20 maart 2013, derhalve tijdig, een aanvraag tot herregistratie bij de 
RTS ingediend.  
 
De CAG stelt vast dat de RTS de aanvraag van A bij brief d.d. 20 juni 2013 heeft bevestigd. Weliswaar meent 
de CAG dat er al eerder een bevestiging van ontvangst aan A had kunnen worden verstuurd, echter de brief 
bevat tevens een beoordeling van de aanvraag en er rekening mee houdende dat alle tandarts-specialisten 
die voor 20 maart 2008 stonden ingeschreven in het specialistenregister dienden te worden 
geherregistreerd acht de CAG dat dit de RTS niet te zwaar dient te worden aangerekend. Bovendien is A 
niet benadeeld. Integendeel, uit de beoordeling bleek immers dat de aanvraag niet compleet was en 
hoewel de RTS op dat moment al had kunnen besluiten de herregistratie niet te hernieuwen omdat niet 
aan de eis van het in voldoende mate en regelmatig uitoefenen van het specialisme is voldaan gedurende 
de referentieperiode van 21 maart 2008 tot en met 21 maart 2013, heeft de RTS A in de gelegenheid 
gesteld zijn aanvraag voor 4 juli 2013 aan te vullen. 
 
A heeft bij brief d.d. 24 juni 2013 gereageerd, echter de CAG leidt uit de overgelegde stukken af dat hij 
opnieuw niet alle benodigde informatie aan de RTS heeft verstrekt om voor herregistratie in aanmerking te 
komen. Dit betreft informatie waaruit blijkt dat is voldaan aan de werkzaamhedeneis in de 
referentieperiode van 21 maart 2008 tot en met 21 maart 2013 alsmede het hebben deelgenomen aan 
voldoende deskundigheidsbevordering. De CAG stelt vast dat A toestemming aan de RTS heeft verleend om 
rechtstreeks bij het F Ziekenhuis een verklaring op te vragen met betrekking tot zijn in dat ziekenhuis in de 
referentieperiode verrichte werkzaamheden. De RTS heeft deze verklaring op 5 juli 2013 opgevraagd, zowel 
bij de Raad van Bestuur als bij de afdeling kaakchirurgie. Ook nu had de RTS kunnen besluiten de aanvraag 
tot herregistratie af te wijzen, echter wederom stelt de RTS dit ten voordele van A uit. De CAG meent dat 
naast de coulance die de RTS jegens A heeft betracht, zij hem ook zeer behulpzaam is geweest door de 
verklaring bij het ziekenhuis op te vragen. Dit had A immers voor 21 maart 2013 zelf dienen te doen. 
 
De CAG overweegt dat de heer G van het F Ziekenhuis op 28 augustus 2013 de RTS informeert dat hij van A 
geen gegevens omtrent diens werkzaamheden vanaf 1 juli 2010 had ontvangen en op 28 november 2013 
haar voornemen aan A kenbaar maakt om de registratie vanaf 21 maart 2013 slechts beperkt te 
hernieuwen tot 2 juli 2015, onder de voorwaarde dat hij binnen een jaar vanaf dat moment, te weten voor 
29 november 2014 alsnog aan de eis van 200 uur deskundigheidsbevordering voldoet en deelneemt aan de 
visitatie. 
 
De RTS is wederom coulant jegens A geweest door naar aanleiding van zijn e-mail d.d. 17 december 2013, 
waarin hij reageert op het voornemen, op 7 maart 2014 een zienswijzegesprek te laten plaatsvinden. De 
CAG stelt vast dat de RTS A nogmaals in de gelegenheid stelt om de aanvraag te complementeren, te weten 
voor 1 april 2014. Aangezien de RTS niets van A verneemt (Nb. later bleek dat de e-mail d.d. 25 maart 2014 
de RTS niet had bereikt) heeft de RTS op 22 juli 2014 haar (definitieve) besluit genomen overeenkomstig 
het eerdere voornemen. 
 
De CAG concludeert dat de behandeling van de aanvraag tot herregistratie van A lang heeft geduurd. Dit is 
enerzijds te wijten aan A die niet tijdig, dat wil zeggen voor 21 maart 2013 alle benodigde informatie om 
voor herregistratie in aanmerking te komen heeft overgelegd, anderzijds is de RTS coulant geweest door A 
meerdere keren in de gelegenheid te stellen de aanvraag alsnog te complementeren en anders dan de 
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Regeling voorschrijft te besluiten dat de inschrijving ondanks het niet voldoen aan de eis van tenminste 16 
uur per week patiëntgebonden werkzaamheden gedurende de referentieperiode wordt hernieuwd onder 
nadere voorwaarden. Dit is ten voordele van A geweest. De RTS had immers al op 20 juni 2013 het besluit 
tot afwijzing van de aanvraag tot herregistratie kunnen nemen en de inschrijving in het register MKA 
kunnen doorhalen. De CAG meent dan ook dat dit onderdeel van het bezwaar niet gegrond is.  
 
Een vierde overweging betreft de vraag of de RTS onnauwkeurig heeft gehandeld waardoor A is benadeeld. 
De CAG overweegt dat de e-mail d.d. 25 maart 2014 van A met nadere stukken klaarblijkelijk de RTS niet 
heeft bereikt. Op grond van de voorliggende gegevens kan de oorzaak niet worden vastgesteld evenmin of 
de RTS hiervoor een verwijt te maken valt. De CAG stelt vast dat zodra de RTS alsnog deze gegevens van A 
ontvangt, zij de aanvraag heeft herbeoordeeld. Dit leidt echter niet tot een andere conclusie, aangezien A 
nog steeds niet heeft voldaan aan de gestelde eisen. De CAG meent dat A hierdoor dan ook niet is 
benadeeld.  
 
Een omissie van de RTS betreft het niet juist berekenen van het aantal gewerkte uren in de referteperiode. 
De CAG stelt vast dat ook indien het werkrooster, zoals overgelegd bij e-mail d.d. 25 maart 2014, meteen 
door de RTS in haar besluitvorming zou zijn meegenomen er had moeten worden geconcludeerd tot 
afwijzing van de aanvraag tot herregistratie. Niet gebleken is immers dat A heeft voldaan aan de eis dat 
gedurende de referteperiode tenminste 16 uur per week patiëntgebonden werkzaamheden hebben 
plaatsgevonden. De CAG meent dat de RTS ten voordele van A heeft besloten door bij brief d.d. 11 
september 2014 te laten weten dat op basis van gewekt vertrouwen de aanvraag niet alsnog zal worden 
afgewezen.  
 
De CAG overweegt dat de RTS bij brief d.d. 2 december 2014 andermaal een omissie heeft rechtgezet. In 
het besluit d.d. 2 oktober 2014 was ten onrechte besloten dat de herregistratie onder nadere voorwaarden 
zou worden hernieuwd tot 22 december 2017, echter gelet op de maximale herregistratietermijn van vijf 
jaar had dit 22 december 2016 moeten zijn. De CAG volgt de RTS dat dit een evidente en kennelijke 
vergissing betreft en stelt vast dat de RTS ook deze keer de omissie heeft rechtgezet. Van willekeur is dan 
ook geen sprake geweest en derhalve is ook dit onderdeel van het bezwaar niet gegrond.  
 
Een vijfde overweging betreft de vraag of A door de RTS is misleid doordat niet duidelijk is gewezen op de 
termijn voor het aanvullen van de bij- en nascholingspunten. De CAG wijst erop dat een kaakchirurg er zelf 
verantwoordelijk voor is dat is voldaan aan de eisen om in het register MKA ingeschreven te mogen staan. 
Dit volgt uit artikel 30 lid 1 en 34 lid 1 van de Regeling. Deze eisen betreffen minimum eisen en dienen te 
waarborgen dat de patiënt erop kan vertrouwen dat de tandarts-specialist beschikt over voldoende recente 
deskundigheid en kwaliteit verkregen door scholing en ervaring in het vakgebied kaakchirurgie. De eisen 
gelden voor alle kaakchirurgen, zodat van willekeur dan ook geen sprake is. De CAG meent dat A op de 
hoogte was of had kunnen zijn, aangezien in het door hem ingevulde herregistratieformulier d.d. 20 maart 
2013 wordt gevraagd opgave te doen van de bij- en nascholing vanaf 8 maart 2013 en is vermeld dat 
jaarlijks 40 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering moet zijn gevolgd. Ook in haar brief d.d. 20 juni 
2013 heeft de RTS A erop gewezen dat hij moet voldoen aan deze eis en wordt hij verzocht alsnog het 
aantal gevolgde uren deskundigheidsbevordering door te geven.  
 
De CAG betrekt eveneens in haar advies dat de RTS A hierover ook heeft geïnformeerd in haar brieven van 
28 november 2013, 22 juli 2014, 11 september 2014 en 2 oktober 2014. Verder wijst de CAG erop dat A bij 
brief d.d. 17 december 2013 de RTS heeft verzocht de informatie over zijn persoon op de website van de 
RTS aan te passen. Op de betreffende webpagina staan de eisen voor herregistratie vermeld. De CAG 
meent dan ook dat A voldoende is geïnformeerd en derhalve kon weten dat hij aan de eis met betrekking 
tot bij- en nascholing had moeten voldoen zodat van misleiding geen sprake is. Ook dit onderdeel van het 
bezwaar acht de CAG niet gegrond.  
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Op basis van vorenstaande acht de CAG het bezwaar ongegrond en zal zij adviseren zoals hieronder 
vermeld. 
 
Advies 
Op grond van bovenstaande komt de CAG tot de conclusie dat het besluit d.d. 2 december 2014 van de RTS 
rechtmatig is en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving tot stand is gekomen. De CAG 
acht het bezwaar derhalve ongegrond en adviseert de RTS haar besluit d.d. 2 december 2014 in stand te 
laten.  
 
Aldus uitgebracht door: 
Mr. T. Vroon, voorzitter, mevrouw mr. D.B.D.L.D. Huskens, lid jurist, drs. F.J. Dieleman, lid specialist. 
 
In tegenwoordigheid van: 
Mevrouw mr. M.A. Feeburg, plv. secretaris en mevrouw mr. R.E. Kroes, jurist KNMT. 
 
Namens de CAG,     Nieuwegein, 2 januari 2015 
 
mr. T. Vroon     mr. M.A. Feeburg 
Voorzitter     plv. secretaris  
 
  



29 
 

Bijlage 2 - Rechtsmiddelen Regeling specialismen tandheelkunde (2010) 
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V. Rechtsmiddelen 
 
V.1.  Bezwaar of Geschil 
 
Artikel 44 
1. Een belanghebbende kan bij de RTS een bezwaarschrift indienen tegen een door de RTS genomen 

besluit in het kader van de taken bedoeld in artikel 27 onder b. of c. 
2. Een (beoogd) aios, opleider of opleidingsinstelling kan een geschil aanhangig maken over een door de 

RTS genomen besluit in het kader van een in artikel 27 onder d., e., of f. genoemde taak. Daarnaast kan 
een geschil aanhangig worden gemaakt tegen alle besluiten die verband houden met de vorm, de 
inhoud of de duur van de opleiding tot specialist, of tegen besluiten tot erkenning als 
(plaatsvervangend) opleider of opleidingsinstelling. 

3. In besluiten van het CTS kan worden bepaald dat, alvorens een geschil aanhangig kan worden gemaakt, 
een bemiddeling dient plaats te vinden. 

4. Met een besluit wordt gelijk gesteld het niet tijdig nemen van een besluit. 
 
V.2. De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS 
 
Artikel 45 
1. De RTS stelt een commissie in die advies uitbrengt over bezwaarschriften als bedoeld in artikel 44, 

eerste lid en die de oordeelt over geschillen als bedoeld in artikel 44, tweede lid, te noemen: de 
Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS.  

2. De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS kent een Kamer voor Advies op Bezwaar, die 
adviseert over bezwaarschriften als bedoeld in artikel 44, eerste lid. 

3. De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS kent een Kamer voor Geschilbeslechting die bij 
uitspraak een bindend oordeel geeft over geschillen als bedoeld in artikel 44, tweede lid.  

4. De leden van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS hebben zitting in beide kamers. 
 
Algemene bepalingen inzake benoeming, schorsing en ontslag 
 
Artikel 46 
1. De leden van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting worden benoemd, geschorst en 

ontslagen door het voorzittersoverleg, genoemd in artikel 4, eerste lid.  
2. Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 47 
De leden van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting kunnen geen deel uitmaken van of 
werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het CTS of de RTS. Evenmin kunnen zij zitting hebben in het 
bestuur van of werkzaam zijn bij de NMT of zitting hebben in het bestuur van de STS. 
 
Artikel 48 
1. De leden van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting worden benoemd voor een periode van 

vijf jaar. Zij zijn aansluitend eenmaal herbenoembaar. 
2. Een benoeming van een lid op een plaats die vacant komt terwijl de zittingstermijn van het te 

vervangen lid nog niet verstreken is, geschiedt voor de volle, in het eerste lid genoemde termijn. 
 
Algemene bepalingen inzake de samenstelling 
 
Artikel 49 
De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS kent de volgende leden: 
a. een voorzitter, één of meer plaatsvervangende voorzitters en overige juristleden, allen met de 

hoedanigheid van meester in de rechten; 
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b. specialistleden en plaatsvervangende specialistleden. Specialistleden staan in één van de 
specialistenregisters ingeschreven en worden benoemd op bindende voordracht van de 
representatieve wetenschappelijke verenigingen, welke conform artikel 20 een recht van voordracht 
hebben; 

c. aios-leden. Deze leden staan ingeschreven in een opleidingsregister. Deze leden worden benoemd op 
bindende voordracht van de representatieve wetenschappelijke vereniging. 

 
Artikel 50 
Het HB voegt aan de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting een ambtelijk secretaris toe. 
 
Samenstelling ter zitting van de Kamer voor Advies op Bezwaar 
 
Artikel 51 
1. De Kamer voor Advies op Bezwaar houdt zitting met vijf leden. Drie van deze leden, waaronder de 

voorzitter, hebben de hoedanigheid van meester in de rechten. De overige twee leden zijn specialist. 
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de voorzitter, indien de zaak hem daartoe geschikt 

voorkomt, bepalen dat de zitting wordt gehouden met drie leden, de voorzitter, één jurist lid en één 
specialist lid, bij voorkeur uit de kring van het specialisme van de belanghebbende. 

3. De leden van de Kamer voor Advies op Bezwaar nemen niet deel aan de behandeling van 
bezwaarschriften indien hun onpartijdigheid in het geding is. 

 
Samenstelling ter zitting van de Kamer voor Geschilbeslechting 
 
Artikel 52 
1. De Kamer voor Geschilbeslechting houdt zitting met ten minste drie leden waaronder in ieder geval een 

voorzitter. 
2. In afwijking van het eerste lid kan de voorzitter in voorkomende gevallen beslissen met meer dan drie 

leden zitting te houden. 
3. De voorzitter kiest in overleg met de secretaris de overige leden waarbij rekening wordt gehouden met 

de aard van de zaak, het specialisme waar het geschil betrekking op heeft en de specifieke 
deskundigheid van het lid. 

4. De leden van de Kamer voor Geschilbeslechting nemen geen deel aan behandeling van geschillen 
indien hun onpartijdigheid in het geding is. 

 
V.3. Procedure Advies op bezwaarschrift 
 
Het bezwaarschrift 
 
Artikel 53 
1. Het maken van een bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij de RTS. Na 

ontvangst stelt de RTS het bezwaarschrift onmiddellijk in handen van de Commissie voor Advies en 
Geschilbeslechting.  

2. Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat tenminste: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; 
d. de gronden van het bezwaar. 

3. Bij het bezwaarschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar zich richt 
gevoegd, alsmede afschriften van eventuele overige relevante stukken. 

4. Indien het bezwaarschrift of één van de daarbij behorende stukken in een vreemde taal is gesteld en 
een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaarschrift noodzakelijk is, zorgt de indiener 
voor een vertaling. 
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Artikel 54 
1. De RTS tekent op het ingediende bezwaarschrift de datum van ontvangst aan. 
2. Aan de indiener van het bezwaarschrift wordt door de RTS een ontvangstbevestiging gezonden, waarin 

wordt vermeld dat de Kamer voor Advies op Bezwaar van de Commissie voor Advies en 
Geschilbeslechting RTS over het verzoek zal adviseren. 

3. Indien niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 53, tweede, derde en vierde lid, stelt de Commissie 
voor Advies en Geschilbeslechting RTS de indiener binnen een hem daartoe gestelde termijn in de 
gelegenheid het verzuim te herstellen. 

 
Termijn 
 
Artikel 55 
1. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang 

van de dag na die waarop het desbetreffende besluit is bekendgemaakt. 
2. Een bezwaarschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de in het eerste lid genoemde 

termijn is ontvangen. 
3. Bij verzending per post is een bezwaarschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn 

ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. 
4. Indien het bezwaar is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit, is het niet aan een termijn 

gebonden. Het bezwaarschrift kan worden ingediend zodra de RTS in gebreke is tijdig een besluit te 
nemen. 

 
Artikel 56 
1. De secretaris van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting informeert de indiener, de 

gemachtigden en de RTS onverwijld omtrent de behandeling van het bezwaar en stuurt aan hen de op 
het bezwaar betrekking hebbende stukken toe. 

2. Derdebelanghebbenden die al dan niet op hun verzoek door de voorzitter als zodanig worden 
aangemerkt, worden op de hoogte gesteld van de indiening van het bezwaarschrift. 

 
Niet-ontvankelijkheid 
 
Artikel 57 
1. Indien niet is voldaan aan artikel 53, tweede lid, of aan enig ander krachtens deze Regeling gesteld 

vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar, kan dit niet-ontvankelijk worden verklaard, 
mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe door 
de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting gestelde termijn. 

2. Ten aanzien van een bezwaarschrift dat is ingediend na afloop van de termijn genoemd in artikel 55, 
eerste lid, blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan 
worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 

3. In het geval bedoeld in artikel 55, vierde lid, wordt een bezwaar niet-ontvankelijk verklaard indien het 
bezwaarschrift onredelijk laat is ingediend. 

 
Hoorzitting 
 
Artikel 58 
1. De voorzitter van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting bepaalt plaats en tijdstip van de 

zitting waarin de indiener van het bezwaarschrift in de gelegenheid wordt gesteld zich door de Kamer 
voor Advies op Bezwaar te doen horen. 

2. Van het horen van de indiener kan worden afgezien indien: 
a. het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is; 
b. het bezwaar kennelijk ongegrond is; 
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c. de indiener heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om te 
worden gehoord. 

3. De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting deelt de indiener tenminste drie weken voor de zitting 
schriftelijk mee, dat hij in de gelegenheid wordt gesteld zich tijdens een zitting te doen horen. 

4. De indiener kan zich tijdens de zitting laten bijstaan of vertegenwoordigen. De vertegenwoordiger van 
de indiener van het bezwaar is bij de behandeling van het bezwaarschrift bij de hoorzitting voorzien 
van een schriftelijke lastgeving, tenzij hij als advocaat of procureur is ingeschreven dan wel de indiener 
zelf met hem op de hoorzitting verschijnt. 

5. Op verzoek van de indiener kunnen door hem meegebrachte getuigen en deskundigen worden 
gehoord. De kosten van deze getuigen en deskundigen zijn voor rekening van de indiener. 

6. Een vertegenwoordiger van de RTS wordt voor het horen uitgenodigd en in de gelegenheid gesteld een 
toelichting te geven op het standpunt van de RTS. 

7. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de leden van de Kamer voor Advies bij 
deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en deze zo nodig uitnodigen daartoe in de zitting te 
verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van de RTS vereist. 

 
Voorbereiding hoorzitting 
 
Artikel 59 
1. Tot tien dagen voor het horen kunnen de indiener van het bezwaarschrift en de RTS nadere stukken 

indienen. 
2. De Kamer voor Advies van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting legt het bezwaarschrift en 

alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen gedurende tenminste 
een week voor belanghebbenden ter inzage. 

3. Bij de oproeping voor het horen wordt de indiener van het bezwaarschrift gewezen op het eerste lid en 
wordt vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage zullen liggen. 

4. Belanghebbenden kunnen van deze stukken tegen vergoeding van ten hoogste de kosten afschriften 
verkrijgen. 

 
Openbaarheid hoorzitting 
 
Artikel 60 
1. De zitting van de Kamer voor Advies van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting is openbaar. 
2. De deuren worden gesloten indien de voorzitter van de Commissie of één van de aanwezige leden het 

nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een gemotiveerd verzoek doet. 
3. Indien de Kamer voor Advies van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting vervolgens beslist 

dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de 
zitting plaats achter gesloten deuren. 

 
Verslag van de hoorzitting 
 
Artikel 61 
1. Van het horen ter zitting wordt een verslag gemaakt, waarin worden vermeld de namen van de 

aanwezigen en hun hoedanigheid. 
2. Het verslag houdt een korte vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en ter zitting is 

voorgevallen. 
3. Het verslag verwijst naar op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht. 
4. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Commissie voor Advies en 

Geschilbeslechting. 
 
Nader onderzoek 
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Artikel 62 
1. Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk 

blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verzoek van de Commissie voor Advies en 
Geschilbeslechting dit onderzoek houden. 

2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de Kamer voor 
Advies van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting, aan de indiener van het bezwaarschrift en 
aan de RTS gezonden. 

3. De leden van de Kamer voor Advies van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting, de indiener 
van het bezwaarschrift en de RTS kunnen binnen een week na verzending van de in het tweede lid 
bedoelde informatie aan de voorzitter van de Commissie een verzoek richten tot het beleggen van een 
nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek. 

4. Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de artikelen 58 tot en met 61 zoveel 
mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

 
Nadere informatie 
 
Artikel 63 
Wanneer na het horen aan de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting feiten en omstandigheden 
bekend worden die voor het over het bezwaar te geven advies van aanmerkelijk belang kunnen zijn, wordt 
dit aan de indiener van het bezwaarschrift medegedeeld en wordt hij in de gelegenheid gesteld daarover te 
worden gehoord.  
 
Bevindingen van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting 
 
Artikel 64 
1. De Kamer voor Advies van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting beraadslaagt en beslist 

achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies en heeft een geheimhoudingsplicht 
omtrent hetgeen tijdens die beraadslaging wordt besproken. 

2. De Kamer voor Advies van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting beslist bij meerderheid van 
stemmen over het door haar uit te brengen advies.  

3. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor het te nemen besluit op het bezwaarschrift. 
4. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de Commissie voor Advies en 

Geschilbeslechting ondertekend. 
 
Besluit van de RTS 
 
Artikel 65 
1. Het advies wordt, gezamenlijk met het verslag van de zitting als bedoeld in artikel 61, eerste lid en 

eventueel door de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting ontvangen nadere informatie, binnen 
zes weken, gerekend vanaf de dag dat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 
verstreken, uitgebracht aan de RTS. De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting kan het advies 
voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de 
indiener van het bezwaarschrift. 

2. De RTS neemt uiterlijk twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit op het 
bezwaarschrift. De RTS kan het besluit voor ten hoogste zes weken verdagen. Van de verdaging wordt 
schriftelijk mededeling gedaan aan de indiener van het bezwaarschrift. 

3. Een besluit waartegen bezwaar is gemaakt kan, ondanks een schending van een vormvoorschrift, door 
de RTS, in stand worden gelaten indien blijkt dat de belanghebbende(n) daardoor niet is/zijn 
benadeeld. 

4. Het besluit van de RTS op het bezwaarschrift wordt toegezonden aan de indiener en aan de Kamer voor 
Advies op Bezwaar van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting. Indien het besluit op bezwaar 
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afwijkt van het advies van de Commissie, wordt in het besluit de reden van de afwijking vermeld en 
wordt het advies met het besluit meegezonden. 

5. Bij het besluit op bezwaar vermeldt de RTS door wie, binnen welke termijn en bij welke rechtbank 
beroep kan worden aangetekend tegen het besluit op bezwaar. 

 
Intrekking van het bezwaarschrift 
 
Artikel 66 
1. Tot het moment waarop de RTS op grond van artikel 65, tweede lid, een besluit heeft genomen, kan 

het bezwaarschrift schriftelijk worden ingetrokken.  
2. Tijdens het horen, bedoeld in artikel 58, kan de intrekking ook mondeling geschieden. 
3. De intrekking van het bezwaarschrift wordt gericht aan de secretaris van de Commissie voor Advies en 

Geschilbeslechting, die daarvan onverwijld mededeling doet aan de RTS. Tevens bericht de secretaris 
de derdebelanghebbenden als bedoeld in artikel 56, tweede lid over de intrekking van het 
bezwaarschrift. 

 
V.4. Procedure Geschilbeslechting 
 
Aanhangig maken geschil 
 
Artikel 67 
1. Een geschil wordt aanhangig gemaakt bij de Kamer voor Geschilbeslechting door het indienen van een 

verzoekschrift bij de secretaris van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS. 
2. Voor de behandeling van een verzoekschrift bij de Kamer voor Geschilbeslechting is de indiener aan de 

Commissie voor Advies en Geschilbeslechting een griffierecht verschuldigd. De hoogte van dit 
griffierecht wordt jaarlijks bij besluit door het HB vastgesteld. 

3. De behandeling van het verzoekschrift vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde griffierecht. 
4. Het griffierecht wordt geretourneerd in het geval het verzoek (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard. 
5. De artikelen 53 tweede, derde en vierde lid, alsmede artikel 54 eerste, tweede en derde lid zijn van 

overeenkomstige toepassing. Waar in genoemde artikelen staat vermeld ‘bezwaarschrift’ wordt 
‘verzoekschrift’ gelezen, voor ‘Kamer voor Advies op Bezwaar’ wordt ‘Kamer voor Geschilbeslechting’ 
en voor ‘advies’ ‘bindend oordeel’ gelezen. 

 
Beoordeling geschil en schorsende werking 
 
Artikel 68 
1. De Kamer voor Geschilbeslechting van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting beoordeelt of 

de RTS op grond van alle geldende regelingen en tussen partijen eventueel nader gemaakte afspraken 
in alle redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. 

2. De Commissie toetst een geschil integraal. 
3. Het indienen van een geschil schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. 
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Termijn voor aanhangig maken geschil 
 
Artikel 69 
Het geschil dient binnen vier weken na bekendmaking van het besluit als bedoeld in artikel 44 tweede lid 
aanhangig te worden gemaakt bij de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS. Bij overschrijding 
van deze termijn wordt het geschil niet beslecht. 
 
Niet-ontvankelijkheid 
 
Artikel 70 
Ten aanzien van een geschil dat bij de bij de Kamer voor Geschilbeslechting van de Commissie voor Advies 
en Geschilbeslechting aanhangig is gemaakt na afloop van de termijnen, bedoeld in artikel 71, blijft niet-
ontvankelijk verklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat 
de indiener in verzuim is geweest. 
 
Intrekking van verzoekschrift 
 
Artikel 71 
Een verzoekschrift kan tot het moment waarop de Kamer voor Geschilbeslechting van de Commissie voor 
Advies en geschilbeslechting bij uitspraak een bindend oordeel geeft schriftelijk worden ingetrokken. 
Tijdens een hoorzitting kan een verzoekschrift tevens mondeling worden ingetrokken. 
 
Behandeling verzoekschrift 
 
Artikel 72 
1. De secretaris van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting stelt de RTS onverwijld in kennis van 

de indiening van het verzoekschrift en stuurt de RTS het verzoekschrift en de daarop betrekking 
hebbende stukken toe.  

2. De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting verzoekt de RTS binnen vier weken na de dag van 
verzending van het verzoekschrift een verweerschrift en alle op het geschil betrekking hebbende 
stukken in te dienen.  

3. De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting kan de in het tweede lid bedoelde termijn éénmalig 
verlengen met twee weken. 

 
Hoorzitting 
 
Artikel 73 
1. De artikelen 58 eerste tot en met zevende lid en artikel 59 eerste lid zijn van overeenkomstige 

toepassing. Waar staat ‘bezwaarschrift’ wordt ‘verzoekschrift’ gelezen, waar staat ‘Kamer voor Advies 
op Bezwaar’ wordt ‘Kamer voor Geschilbeslechting’ gelezen. 

2. Partijen worden in elkaars aanwezigheid gehoord, waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast. 
3. De voorzitter van de Kamer voor Geschilbeslechting kan de hoorzitting schorsen en bepalen dat het 

vooronderzoek wordt hervat. 
 
Artikel 74 
Een verzoek om verdaging van de behandeling wordt slechts ingewilligd in uitzonderlijke omstandigheden 
en indien daarom zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd wordt verzocht en de wederpartij 
daarmee instemt. 
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Artikel 75 
De artikelen 60, 61, 62, 63 en artikel 64 eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing. Voor 
‘bezwaarschrift’ wordt ‘verzoekschrift’ gelezen, voor ‘advies’ ‘bindend oordeel’ en voor ‘Kamer voor Advies 
op Bezwaar’ wordt ‘Kamer voor Geschilbeslechting’ gelezen. 
 
De uitspraak 
 
Artikel 76 
1. De Kamer voor Geschilbeslechting van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting geeft binnen 

zes weken na sluiting van de behandeling ter zitting bij uitspraak een bindend oordeel. Deze termijn 
kan met ten hoogste vier weken worden verdaagd. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling 
gedaan aan partijen.  

2. De indiener van het verzoekschrift en andere betrokken partijen ontvangen een exemplaar van de 
uitspraak.  

3. De uitspraak is bindend voor partijen met ingang van de dag na bekendmaking aan partijen. 
 
Artikel 77 
1. De uitspraak bevat, naast het bindend oordeel, in elk geval: 

a. de namen van de leden van de Kamer voor Geschilbeslechting die in het geschil hebben beslist; 
b. de namen en woon- c.q. vestigingsplaatsen van partijen; 
c. de dagtekening van de uitspraak; 
d. de gronden voor de uitspraak. 

2. De Kamer voor Geschilbeslechting van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting doet uitspraak 
over haar bevoegdheid, de ontvankelijkheid van partijen en het geheel of gedeeltelijk (on)gegrond zijn 
van het verzoek. 

3. Indien partijen bij de hoorzitting tot een schikking komen, legt de Kamer voor Geschilbeslechting van 
de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting de inhoud daarvan in de uitspraak vast. 

4. Het bindend oordeel naar aanleiding van het verzoekschrift berust op een deugdelijke motivering, die 
bij de bekendmaking van de uitspraak wordt vermeld.  

5. De uitspraak wordt door de voorzitter en de secretaris van de Commissie voor Advies en 
Geschilbeslechting ondertekend. 

 
Artikel 78 
De voorzitter kan uit eigen beweging of op een binnen twee weken na de dag van bekendmaking door een 
partij schriftelijk gedaan verzoek een kennelijke rekenfout of schrijffout in de uitspraak herstellen. Herstel 
of verbetering geschiedt middels schriftelijke mededeling aan partijen. 
 
Slotbepalingen 
 
Artikel 79 
In gevallen waarin afdeling V.3. en V.4. niet voorzien beslist de voorzitter in overleg met de secretaris. 
 
Artikel 80 
Afwijking van de in dit hoofdstuk genoemde termijnen betreffende de bezwaarprocedure is mogelijk voor 
zover de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in 
hun belangen kunnen worden geschaad of ermee instemmen. 
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Bijlage 3 - Samenstelling CAG per 31 december 2014 

 

Kamer voor Advies op Bezwaar  Kamer voor Geschilbeslechting 
 
Juristleden     Juristleden 
 
mr. T. Vroon, voorzitter    jhr. mr. H.J.J. de Bosch Kemper, voorzitter  
 
jhr.mr. H.J.J. de Bosch Kemper,    mr. T. Vroon,  
plaatsvervangend voorzitter   plaatsvervangend voorzitter 
 
mw. mr. D.B.D.L.D. Huskens, lid   mw. mr. D.B.D.L.D. Huskens, lid 
 
mw. mr. A. Tingen, lid    mw. mr. A. Tingen, lid 
 
mw. mr. H.A. van Andel – Weterman  mw. mr. H.A. van Andel – Weterman 
plaatsvervangend lid    plaatsvervangend lid 
 
vacature plaatsvervangend lid   vacature plaatsvervangend lid 
          
       
Specialistleden     Specialistleden 
 
drs. A.W.J. van den Bergh, orthodontist  drs. A.W.J. van den Bergh, orthodontist 
lid      lid 
   
drs. M.P.E. Tacken, orthodontist  drs. M.P.E. Tacken, orthodontist 
plaatsvervangend lid    plaatsvervangend lid 
 
dr. R.H. Groot, kaakchirurg   dr. R.H. Groot, kaakchirurg 
lid      lid  
 
drs. F.J. Dieleman, kaakchirurg   drs. F.J. Dieleman, kaakchirurg  
plaatsvervangend lid     plaatsvervangend lid 
 

Leden specialist in opleiding 
 

drs. E.P. van der Hoeve, aios lid kaakchirurgie 
drs. T. Xi, plaatsvervangend aios lid kaakchirurgie 

 drs. R.R. Hermus, aios-lid orthodontie 
mw. drs. A. Wafae, plaatsvervangend aios-lid orthodontie 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
mw. mr. J.M. van der Ven   mw. mr. J.M. van der Ven 
ambtelijk secretaris    ambtelijk secretaris 
 
mw. mr. M.A. Feeburg    mw. mr. M.A. Feeburg 
plaatsvervangend ambtelijk secretaris  plaatsvervangend ambtelijk secretaris 


