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1. Inleiding 

 

Voor u ligt het vierde 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).  

 

Op 17 september 2015 heeft het Vertegenwoordigend College (VC) van de Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), hiertoe gevolmachtigd door de Algemene 

Vergadering (AV), een nieuwe Regeling vastgesteld. Deze is inmiddels met instemming van de minister 

in 2016 in werking getreden. De gewijzigde Regeling brengt géén verandering in de taakstelling van de 

CAG met zich mee. 

 

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 2016 
 
In het verslagjaar is afscheid genomen van jhr. mr. H.J.J. De Bosch Kemper, voorzitter van de Kamer 
voor Geschilbeslechting en plaatsvervangend voorzitter van de Kamer voor Advies. De heer De Bosch 
Kemper heeft zich sinds 2001 ingezet voor de CAG en haar voorganger, de Adviescommissie. De CAG is 
hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage en inzet de afgelopen vijftien jaar.  
 
Ook is afscheid genomen van dr. R.H. Groot, lid MKA. De CAG heeft daarom nieuwe 
(plaatsvervangende) specialist-leden MKA geworven: drs. E.P. van der Hoeve en dr. T. Xi. Beiden waren 
eerder verbonden aan de CAG in de hoedanigheid van aios-lid namens het specialisme MKA. In hun 
plaats zijn twee nieuwe aios-leden benoemd: mevrouw drs. A.J. Kouwenberg en drs. T.C.T. van Riet. 
 
Aios-lid DMO drs. R.R. Hermus heeft in het verslagjaar zijn opleiding afgerond en afscheid genomen van 
de CAG. Mevrouw drs. V.J.E.O. Stockbroekx heeft hem opgevolgd. 
 
Tenslotte de plaatsvervangend ambtelijk secretaris, mevrouw mr. M.A. Feeburg. Zij heeft verzocht om 
décharge. Het hoofdbestuur van de KNMT heeft het verzoek gehonoreerd. 
 
De samenstelling van de CAG in 2016 is in bijlage 3 opgenomen. 
 

3. Statistieken 

 

In het verslagjaar zijn drie bezwaarschriften ingediend en één verzoekschrift. Eén bezwaarschrift is niet-

ontvankelijk verklaard. De CAG heeft drie bezwaarschriften behandeld: één ingediend in 2015 en twee 

ingediend in 2016. Het in 2016 ingediende verzoekschrift zal in 2017 behandeld worden.  

 

De CAG heeft twee hoorzittingen gehouden en drie adviezen uitgebracht. Eén bezwaarschrift is in 

besloten raadkamer met instemming van partijen behandeld. Eén van de twee hoorzittingen betrof een 

in 2015 ingediend bezwaar. De CAG heeft driemaal het advies “bezwaar ongegrond” uitgebracht, 

waaraan in één geval een aanbeveling voor de RTS is toegevoegd. 

 

Het aantal ingediende bezwaarschriften is wederom gedaald ten opzichte van het vorige verslagjaar. De 

CAG verwacht dat deze trend zich in 2017 zal voortzetten, maar voorspelt een toename van zaken voor 

het jaar 2018. Dat is het jaar waarin het grootste deel van de tandarts-specialisten opnieuw 

herregistratie zal aanvragen.  

 

Opvallend is dat de CAG voor het eerst in haar bestaan gevraagd is zich te buigen over twee 

bezwaarschriften over onderwerpen die niet nader in de Regeling (artikelen 44 en 45 in samenhang 

met artikel 27 onder b tot en met f) zijn omschreven. Het gaat om twee bezwaarschriften tegen 

besluiten van de RTS op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob). Deze besluiten voldoen aan de eisen van artikel 1:3 van de Algemene 

wet bestuursrecht (Awb), waardoor de CAG bevoegd is als ‘ad hoc’ adviescommissie op te treden.  

 
Bezwaarschriften 
ontvangen 

Bezwaarschriften 
afgehandeld 

Ingetrokken Advies: 
(gedeeltelijk) 
Gegrond 

Advies: 
ongegrond 

Niet 
ontvankelijk 

In 2017 te behandelen 
verzoekschrift 

3 31 - - 3 1 1 

                                                           
1
 Waaronder één bezwaarschrift ingediend in 2015. 
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4. Samenvatting uitgebrachte adviezen en/of bindende oordelen 

 

Hierna volgen korte samenvattingen van de in 2016 uitgebrachte adviezen. 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 2016. 

 

CAG (Kamer voor Advies op Bezwaar) – 16 – 03112015 Aanvraag erkenning en registratie  

De RTS besloot een orthodontist in te schrijven in het Register DMO op voorwaarde dat zij door middel 

van een beoordelingsstage of een eindtoets DMO zou aantonen dat haar opleiding gelijkwaardig was 

aan de Nederlandse opleiding orthodontie. Zij moest dit binnen één jaar na het besluit doen. De 

orthodontist was van mening dat het besluit niet strookte met Richtlijn 2005/36/EG (gewijzigd bij 

Richtlijn 2013/55/EU) noch met een aantal belangrijke algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De 

CAG oordeelde dat de orthodontist niet in aanmerking kwam voor automatische erkenning van het 

diploma. Dit diploma kwam namelijk niet voor op bijlage V3 van de toepasselijke Europese richtlijn. 

Vanuit dat licht bezien acht de CAG het juist dat de RTS is overgegaan tot beoordeling van de aanvraag 

aan de hand van de erkenningsprocedure op grond van het algemene stelsel van de Richtlijn. Met 

betrekking tot de strijdigheid met algemene beginselen van behoorlijk bestuur stelt de CAG vast dat de 

RTS zich naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid heeft ingespannen om de orthodontist 

behulpzaam te zijn bij het indienen en onderbouwen van haar aanvraag. De CAG wijst daarbij ook op de 

eigen verantwoordelijkheid die de orthodontist op dit punt heeft. Zij heeft onvoldoende informatie 

verstrekt aan de RTS, waardoor de RTS niet tot een ander oordeel heeft kunnen komen. Ongelijke 

behandeling, zoals de orthodontist stelt, is naar mening van de CAG niet vast komen te staan, te meer 

nu op dat punt een nadere onderbouwing ontbreekt. Tenslotte is de CAG van mening dat het besluit 

van de RTS om de orthodontist de keuze te laten tussen een eindtoets DMO of het volgen van een 

beoordelingsstage niet onevenredig. Immers, de orthodontist heeft niet kunnen onderbouwen aan de 

minimumnormen te voldoen, maar krijgt wel de kans dit alsnog via een eindtoets of stage te doen. Het 

belang van de patiënt inhoudende een recht op kwalitatief goede zorg weegt zwaarder dan het belang 

van de orthodontist bij directe erkenning en inschrijving. De CAG verklaarde het bezwaar ongegrond en 

voegde daar overigens een aanbeveling voor de RTS aan toe: geef aan op welke thema’s de 

orthodontist zich tijdens een beoordelingsstage zou moeten richten. 

 

CAG (Kamer voor Advies op Bezwaar) – 16 – 07042016 Gedeeltelijk afwijzen verzoek op grond van de 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 

De kaakchirurg verzocht de RTS om hem op grond van de Wbp afschriften te zenden van alle door de 

RTS verwerkte gegevens rondom een melding die op hem betrekking had. De RTS wees zijn verzoek 

gedeeltelijk af, waarna de kaakchirurg bezwaar aantekende. Hij voerde daarbij aan, onder andere, dat 

de RTS nagelaten heeft het besluit deugdelijk te motiveren en dat de RTS bij voorbaat en zonder nadere 

motvering zijn verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft afgewezen. De CAG 

heeft het bezwaar met instemming en buiten aanwezigheid van de kaakchirurg in hoorzitting 

behandeld. Op basis van de stukken en de toelichting van de RTS ter zitting stelde de CAG vast dat de 

gegevens rondom de melding los van het registratiedossier bewaard worden. De CAG oordeelde, onder 

verwijzing naar de Wbp en het arrest van de Hoge Raad van 3 juni 2005, meer specifiek 

rechtsoverweging 3.5.2 (GJ 2005/95), dat het dossier met de meldingsgegevens niet onder de 

reikwijdte van de Wbp valt. Nu dit het geval was, kwam de CAG ook niet toe aan de stelling van de 
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kaakchirurg dat de RTS het besluit ondeugdelijk heeft gemotiveerd. Wél sprak de CAG zich uit over het 

bij voorbaat afwijzen van het Wob-verzoek. Nu het Wob-verzoek eerst pas werd ingediend ná het 

besluit van de RTS op het Wbp-verzoek, kon van een fictieve weigering geen sprake zijn. De CAG achtte 

het bezwaar ongegrond. 

 

CAG (Kamer voor Advies op Bezwaar) – 16 – 01072016 Gedeeltelijk toewijzen verzoek op grond van de 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 

De kaakchirurg verzocht de RTS om op grond van de Wob hem afschriften te zenden van alle in- en 

extern gevoerde correspondentie rondom een melding die op hem betrekking had. De RTS wees zijn 

verzoek deels toe, waarna de kaakchirurg bezwaar aantekende. Hij beriep zich daarbij op algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het motiverings- en evenredigheidsbeginsel, en stelde 

zich bovendien op het standpunt dat sprake was van een niet zorgvuldige c.q. ontbrekende 

belangenafweging. De CAG heeft het bezwaar met instemming en buiten aanwezigheid van zowel de 

kaakchirurg als de RTS in besloten raadkamer behandeld. Het argument van de kaakchirurg dat de 

melder(s) te kwader trouw was/waren en dat de gedragsregels niet zijn nageleefd, vond bij de CAG 

geen navolging. De CAG kon zich vinden in het standpunt van de RTS dat die stellingen buiten de 

reikwijdte en doelstellingen van de Wob vielen. De CAG achtte de wijze waarop de RTS te werk was 

gegaan secuur en zorgvuldig. Dit mede in het licht van de uitspraak van de Afdeling van de Raad van 

State van 13 april 2016 en de uitspraak van de Rechtbank Middelburg van 31 december 2009. De RTS 

heeft immers toegelicht en gemotiveerd welke overwegingen in het kader van haar belangenafweging 

een rol hebben gespeeld en tot besluitvorming hebben geleid. Tenslotte ging de CAG ook in op het 

verzoek tot bekendmaking van de identiteit van de melder(s) in kwestie. Met de RTS was de CAG van 

mening dat bekendmaking het risico met zich meebrengt dat in de toekomst relevante informatie de 

RTS niet langer bereikt en dat het belang van een up-to-date register vanuit het oogpunt van kwaliteit 

zwaarder weegt. De CAG zag niet in, mede op basis van vaste jurisprudentie, meer specifiek 

rechtsoverweging 6.5 van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam (ECLI:RBROT:2013:BZ5150), hoe 

het bekendmaken van de identiteit van de melder(s) het belang van een goede en democratische 

bestuursvoering in het kader van de Wob zou kunnen dienen. Reden dus om het bezwaar ongegrond te 

verklaren. 

 

De CAG wenst u plezier bij het lezen van dit jaarverslag. 

 

Namens de Commissie    Nieuwegein, 7 juni 2017 

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 (CAG) ex artikel 45 lid 2 van de Regeling Specialismen 
Tandheelkunde van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). 
 
Aan 

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

Advies inzake het bezwaarschrift gedateerd 3 november 2015 van mevrouw A, in dit advies verder te 
noemen ‘A’, tegen het besluit van de RTS d.d. 22 september 2015. 
 
 
 
Verloop van de procedure 

Bij brief van 3 november 2015 heeft A bezwaar aangetekend tegen het besluit van de RTS d.d. 22 
september 2015, betrekking hebbende op de aanvraag tot erkenning van de B opleiding van A en tot 
inschrijving in het register Dento-Maxillaire Orthopaedie (DMO). 
 
De RTS heeft op 3 november 2015 het bezwaarschrift ter verdere behandeling doorgestuurd aan de CAG. 
 
De CAG heeft partijen bij brief d.d. 23 november 2015 uitgenodigd voor een hoorzitting op 18 december 
2015. 
 
Op 8 december 2015 heeft de CAG het verweerschrift van de RTS ontvangen. Een kopie daarvan is op 
dezelfde dag aan A verzonden. 
 
Tijdens een openbare hoorzitting op 18 december 2015 heeft de CAG beide partijen gehoord. Aanwezig 
waren mevrouw A, mevrouw mr. C (gemachtigde) en de heer drs. D (werkgever A). Namens de RTS waren 
de heer mr. E (jurist) en mevrouw F (lid van de RTS) aanwezig. 
 
Na partijen te hebben gehoord heeft de CAG vastgesteld dat de noodzakelijke gegevens voor de 
beoordeling van de aanvraag van A dan wel niet zijn verstrekt dan wel niet op adequate wijze zijn gewogen. 
De CAG heeft daarom de behandeling van het bezwaarschrift van A opgeschort en de RTS enerzijds de 
opdracht meegegeven om te specificeren welke gegevens exact vereist zijn om tot een adequate weging 
van de aanvraag over te gaan en A anderzijds verzocht die gegevens op zodanige wijze beschikbaar te 
stellen dat de RTS tot een adequate weging kon overgaan. 
 
Op 24 december 2015 heeft de RTS A per brief uitgenodigd om aanvullende informatie te verstrekken in de 
vorm van patiëntencasus zoals behandeld gedurende haar opleiding, of, voor zover zij daar niet 
(voldoende) over zou beschikken, zoals behandeld in de periode na haar opleiding. 
 
Op 14 februari 2016, na een eerder verzoek om uitstel, levert A vervolgens twaalf patiëntencasus, zoals 
behandeld gedurende haar opleiding, alsmede een overzicht van alle behandelingen in de vorm van een 
patiëntenlijst, bij de RTS aan. 
 
De RTS heeft voorts bij brief van 4 maart 2016 aan de CAG laten weten dat zij na beoordeling van de door A 
aangeleverde aanvullende stukken nog steeds deficiënties heeft geconstateerd. Bij brief d.d. 9 maart 2016 
geeft de RTS hier een nadere toelichting op. 
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Op 10 maart 2016 bericht de CAG partijen dat de behandeling van het bezwaarschrift zal worden heropend 
in een openbare hoorzitting op 18 maart 2016. A laat echter op 15 maart 2016 weten dat zij ziek is en 
verzoekt om verplaatsing van de geplande hoorzitting. 
 
De CAG honoreert het verzoek van A en kondigt op 17 maart 2016 aan dat de hoorzitting zal plaatsvinden 
op 29 april 2016. 
 
De behandeling van het bezwaarschrift wordt op 29 april 2016 in een openbare hoorzitting heropend. A is 
in bijzijn van haar gemachtigde verschenen. Namens de RTS waren de heer mr. E (jurist), mevrouw F (lid) en 
mevrouw G (vicevoorzitter) aanwezig. 
 
Besluit RTS 

De RTS heeft op 22 september 2015 besloten om A in te schrijven in het register DMO als zij heeft 
aangetoond dat haar opleiding gelijkwaardig is aan de Nederlandse opleiding orthodontie door middel van 
een beoordelingsstage of een eindtoets DMO. A dient binnen één jaar na het besluit te beginnen aan de 
beoordelingsstage of de eindtoets DMO te hebben behaald.  
 
De RTS heeft geconcludeerd dat A niet in aanmerking komt voor automatische erkenning als orthodontist 
in de zin van de Richtlijn 2005/36/EG, gewijzigd met Richtlijn 2013/55/EU (hierna: ‘Richtlijn’). Naar het 
oordeel van de RTS brengt dit mee dat de opleidingstitel van A moet worden beoordeeld  aan de hand van 
de erkenningsprocedure op grond van het algemene stelsel van de Richtlijn. 
 
Beoordeling op grond van het algemene stelsel brengt volgens de RTS mee dat de RTS de opleiding van A 
dient te beoordelen naar inhoud en duur en verwijst daarvoor naar artikel D4, in samenhang met D1 
aanhef en onder c van het Besluit DMO 2013. 
 
Ten aanzien van de duur van de opleiding van A heeft de RTS geconcludeerd dat deze een jaar korter 
duurde dan de Nederlandse opleiding tot orthodontist. De B opleiding van A voldoet hiermee echter wel 
aan de Europese minimumduur. 
 
Ten aanzien van de inhoud van de opleiding van A heeft de RTS geconcludeerd dat deze in vergelijking met 
de Nederlandse opleiding wezenlijk verschilt. Kort samengevat, heeft de RTS de volgende verschillen 
vastgesteld: 
1. geen wetenschappelijk onderzoek verricht; 
2. geen wetenschappelijk manuscript gepubliceerd; 
3. onvoldoende vaardigheden met het behandelen van patiënten met milde tot matige vorm van 

obstructieve slaapapneu en; 
4. onvoldoende vaardigheden met het behandelen van patiënten met oligodontie en pre-implantologie. 

 
Vervolgens heeft de RTS beoordeeld of A met haar werkzaamheden na het afronden van de opleiding, 
alsmede met de door A nadien gevolgde bij- en nascholingen, het tekort in haar opleiding kan 
compenseren. De RTS heeft hierover geoordeeld dat, hoewel A na het afronden van haar opleiding twee 
jaar voltijds werkzaam is geweest en de RTS na de zienswijze van A heeft vastgesteld dat zij voor wat 
betreft het volgen van bij- en nascholing een inhaalslag aan het maken is, dit het vastgestelde tekort in haar 
opleiding niet kan compenseren. 
 
De RTS heeft in haar besluit van 22 september 2015 geconcludeerd dat er geen sprake is van een 
gelijkwaardige opleiding en zij strikt genomen de aanvraag tot erkenning en inschrijving in het register 
DMO zou moeten afwijzen, maar dat de RTS in dit geval A toestaat om aan te tonen dat de 
beroepskwalificaties en de opleiding gelijkwaardig zijn aan de Nederlandse opleiding tot orthodontist door 
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een beoordelingsstage te volgen of een eindtoets DMO af te leggen. De RTS verwijst hiervoor naar artikel 
D4 lid 2 van het Besluit DMO. 
 
De RTS is voorts van mening dat het algemeen belang van handhaving van de regelgeving en daarmee de 
kwaliteit van de gezondheidszorg zwaarder dienen te wegen dan het persoonlijke belang van A bij directe 
erkenning en inschrijving in het register DMO. 
 
Tot slot leiden de door A ingediende aanvullende stukken, na de hoorzitting van 18 december 2015, 
volgens de RTS niet tot een ander oordeel dan waartoe zij reeds heeft besloten bij het besluit van 22 
september 2015.  
 
Bezwaar A 

A, althans haar gemachtigde, heeft - samengevat - de volgende gronden voor haar bezwaar aangevoerd: 
1. A stelt in algemene zin dat het besluit van 22 september 2015 in strijd is met de Richtlijn en de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur: het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het 
gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. 

2. Ten aanzien van het zorgvuldigheidsbeginsel voert A aan dat het besluit niet binnen de gestelde termijn 
is genomen en door de RTS de totale duur van het praktijkgedeelte van de opleiding en alle 
werkervaring van nadien niet heeft meegenomen in haar beoordeling. Daarnaast heeft de RTS 
onvoldoende onderzocht in hoeverre A bekwaam is in het behandelen van patiënten met slaapapneu, 
oligodontie en pre-implantologie en heeft zij onvoldoende feiten verzameld om vast te kunnen stellen 
dat A het door de RTS benoemde tekort in de opleiding niet kan compenseren. 

3. Ten aanzien van het motiveringsbeginsel voert A aan dat de door de RTS genoemde aantallen van 
patiënten die tijdens de opleiding minimaal moeten worden behandeld op het gebied van slaapapneu, 
oligodontie en pre-implantologie nergens uit blijkt. Daarnaast heeft zij onvoldoende kunnen aangeven 
waarom de benoemde tekorten in haar opleiding niet zouden worden gecompenseerd met de 
praktijkervaring, zoals opgedaan na de opleiding van A. 

4. Ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel voert A aan dat de beoordelingsstage of de eindtoets, gelet op 
haar beroepservaring, achterwege moeten kunnen blijven, ook al is haar opleiding nog niet erkend. 

5. Ten aanzien van het evenredigheidsbeginsel voert A aan dat niet door de RTS gesteld kan worden dat er 
sprake is van een ernstig tekort en bovendien heeft A ook na haar opleiding de nodige ervaring 
opgedaan en is zij bekwaam. Dat A minder patiënten behandeld zou hebben, maakt niet dat gesteld 
kan worden dat zij onbekwaam is. Het belang van inschrijving in het register DMO is groot voor A. Het 
besluit dat A een eindtoets DMO of beoordelingsstage moet doen/volgen is onevenredig ten opzichte 
van het met het besluit te dienen doel.  

 
Regelgeving 

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

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

 Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie, d.d. 1 januari 2013 (Besluit DMO); 

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

 Algemene wet bestuursrecht (Awb); 

 Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2013/55/EU op 20 
november 2013 (Richtlijn); 

 Algemene wet erkenning EG- beroepskwalificaties. 
 
Overwegingen 

Een eerste overweging betreft de ontvankelijkheid van het bezwaar. De RTS heeft het bestreden besluit op 
22 september 2015 genomen. Op 3 november 2015 heeft A per gewone post en per e-mail bezwaar 
aangetekend tegen het besluit. Het bezwaarschrift is op 3 november 2015 door de RTS ontvangen en 
doorgestuurd aan de CAG. Het bezwaarschrift voldoet aan de eisen zoals vermeld in artikel 53 van de 
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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 vraag of het bestreden besluit van de RTS in strijd is met de Richtlijn. De 
CAG heeft vastgesteld dat de RTS juist heeft geconcludeerd dat de B opleidingstitel van A niet voorkomt op 
de lijst (bijlage V3 van de Richtlijn) met opleidingstitels die voor automatische erkenning in aanmerking 
komen. De CAG acht het daarom eveneens juist dat de RTS daarna is overgegaan tot beoordeling van de 
aanvraag van A aan de hand van de erkenningsprocedure op grond van het algemene stelsel van de 
Richtlijn, hetgeen een nadere uitwerking heeft gekregen in het Besluit DMO, meer specifiek artikel D4. Naar 
het oordeel van de CAG heeft de RTS niet in strijd met de Richtlijn gehandeld en is zij bij haar 
besluitvorming uitgegaan van het juiste wettelijk kader. 
 
Een derde overweging betreft de vraag of de RTS in het kader van haar besluitvorming de nodige 
zorgvuldigheid heeft betracht. In de eerste plaats merkt de CAG op dat het haar aandacht heeft getrokken 
dat de doorlooptijd van de aanvraag van A aan de ruime kant is geweest. De CAG meent echter dat dit de 
RTS niet volledig valt aan te rekenen. Aan de zijde van A is, blijkens de overgelegde stukken, meerdere 
keren om uitstel verzocht voor het aanleveren van de nodige stukken, zodat het besluitvormingsproces van 
de RTS hierdoor mede is vertraagd. Het overschrijden van de gestelde termijn voor het nemen van het 
bestreden besluit vormt op zichzelf onvoldoende grond om het verzoek van A tot directe erkenning van de 
opleidingstitel en inschrijving in het register DMO te honoreren. 
 
Voor wat betreft de beoordeling van de door A aangeleverde stukken en de verzoeken daartoe van de RTS, 
meent de CAG dat de RTS evenwel in eerste instantie duidelijker had kunnen communiceren over hetgeen 
nodig was voor haar beoordeling, doch ziet de CAG verder geen reden om aan te nemen dat alle stukken 
die uiteindelijk door A zijn aangeleverd door de RTS niet in volle omvang zouden zijn beoordeeld en 
waardoor A mogelijk zou zijn benadeeld. In tweede instantie, na de hoorzitting van 18 december jl., heeft 
de RTS haar verzoek om aanvullende stukken bovendien duidelijk omkleed en heeft zij zich naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid ingespannen om A behulpzaam te zijn bij het indienen van de 
gevraagde stukken, onder meer door haar daarvoor geschikte formats aan te leveren. Vervolgens heeft de 
RTS de stukken uitgebreid voorzien van commentaar via een aanvullende toelichting.  
 
Voorts wijst de CAG er op dat het tot de professionele verantwoordelijkheid behoort van iedere 
(aankomend) tandarts-specialist om te voldoen aan de vigerende eisen voor de uitoefening van het 
betreffende beroep en ten aanzien daarvan een actieve houding verwacht mag worden. Het is naar mening 
van de CAG aan A om aan te tonen dat zij aan de eisen voldoet en had het dan ook op de weg van A 
gelegen om daartoe voldoende informatie aan te leveren. De RTS kan ter zake van haar beoordeling slechts 
afgaan op de informatie die door A beschikbaar is gesteld. Gelet op de over en weer overgelegde stukken 
en hetgeen ter zitting door partijen naar voren is gebracht, kan de CAG de RTS in haar conclusie volgen dat 
niet zonder twijfel is komen vast te staan dat de opleiding van A gelijkwaardig is aan de Nederlandse 
opleiding tot orthodontist. De CAG interpreteert artikel D4 lid 2 in samenhang met lid 8 van het Besluit 
DMO vervolgens zo dat bij die stand van zaken de aanvrager de kans kan worden geboden om alsnog de 
gelijkwaardigheid van de opleiding aan te tonen door het afleggen van een eindtoets of het volgen van de 
beoordelingsstage. Deze mogelijkheid wordt door de RTS aan A ook geboden. De CAG kan al met al niet 
concluderen dat de RTS onzorgvuldig te werk is gegaan.  
 
Een vierde overweging betreft de vraag of de RTS haar besluit voldoende heeft gemotiveerd. De CAG 
overweegt hiertoe dat de opleidingseisen zowel in het Besluit DMO als in het Opleidingsplan orthodontie 
weliswaar niet voluit staan beschreven, maar dat de RTS aan de hand van de daarin benoemde thema’s 
voldoende heeft gemotiveerd waar de tekorten zitten in de opleiding van A ten opzichte van de 
Nederlandse opleiding tot orthodontist, waaronder in haar uitgebreide toelichting op de door A 
nageleverde casus (brief RTS d.d. 9 maart 2016). Naar het de CAG voorkomt, is er, zoals de RTS concludeert, 
te weinig gevarieerd in de opleiding. Of er sprake zou zijn van ervaring, opgedaan na de opleiding, welke de 
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tekorten zou kunnen compenseren, is de CAG niet gebleken. A heeft daartoe onvoldoende informatie 
verstrekt. Ook hier geldt dat het aan A is om zich in te spannen de informatie te verzamelen die de RTS 
nodig heeft om tot een ander oordeel te kunnen komen. Een uitgebreidere toelichting op het genomen 
besluit, dan zij reeds heeft gegeven, kan in alle redelijkheid niet van de RTS worden verwacht.  
 
Een vijfde overweging betreft de vraag of de RTS in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel door 
te besluiten dat A de mogelijkheid krijgt om een beoordelingsstage te volgen of een eindtoets DMO te 
doen.  De CAG overweegt hiertoe dat zij een beroep van A op het gelijkheidsbeginsel niet goed kan 
plaatsen en een nadere onderbouwing daarvan wordt gemist. De CAG ziet tevens geen enkele aanleiding 
om tot de conclusie te kunnen komen dat de RTS de aanvraag van A niet gelijk zou hebben behandeld ten 
opzichte van andere aanvragers tot erkenning en inschrijving in het register.  
 
Een zesde overweging betreft de vraag of het besluit van de RTS onevenredig is, gelet op het belang van A 
bij inschrijving en het met het besluit te dienen doel. De CAG wijst erop dat het doel van het stellen van de 
voorwaarden voor erkenning en inschrijving erin is gelegen de patiënt te beschermen tegen onzorgvuldig 
en/of ondeskundig handelen. De patiënt die zich tot een orthodontist in Nederland wendt moet erop 
kunnen vertrouwen dat kwalitatief goede zorg wordt geleverd en dat de orthodontist voldoet aan de 
geldende minimum normen voor de betreffende vaardigheden binnen het vakgebied. Nu nog niet is komen 
vast te staan dat A aan deze minimum normen voldoet, krijgt zij de kans dit alsnog aan te tonen via een 
eindtoets DMO of door het doorlopen van een beoordelingsstage. De keuze daarin wordt bovendien aan A 
gelaten, zodat zij kan kiezen voor de optie die haar het meest passend lijkt. Voor zover A stelt dat haar 
belang bij directe erkenning en inschrijving dermate groot is, dat het moeten afleggen van een eindtoets of 
het doorlopen van een beoordelingsstage niet kan worden afgewacht en in haar geval onevenredig zwaar 
is, heeft A volgens de CAG onvoldoende argumenten aangevoerd om deze stelling te kunnen dragen. Het is 
de CAG niet gebleken dat het in casu aangewezen is om van de toepasselijke wet- en regelgeving te moeten 
afwijken. In het licht van al het voorgaande, acht de CAG het besluit van de RTS om A de keuze te laten 
tussen een eindtoets DMO of het volgen van een beoordelingsstage dan ook niet onevenredig. 
 
Op basis van vorenstaande verklaart de CAG het bezwaar ongegrond en zal zij adviseren zoals hieronder 
vermeld. 
 
Advies 

Op grond van al het bovenstaande komt de CAG tot de conclusie dat het besluit d.d. 22 september 2015 
van de RTS rechtmatig is en op zorgvuldige wijze met inachtneming van de toepasselijke wet- en 
regelgeving tot stand is gekomen. De CAG adviseert de RTS haar besluit d.d. 22 september 2015 in stand te 
laten, maar geeft de RTS daarbij in overweging om ten aanzien van de beoordelingsstage nader te duiden 
op welke thema’s A zich gedurende deze eventuele stage zou moeten richten. 
 
Aldus uitgebracht door: 
Mr. T. Vroon, voorzitter, mevrouw mr. D.B.D.L.D. Huskens, lid jurist, M.P.E. Tacken, lid specialist. 
 
In tegenwoordigheid van: 
Mevrouw mr. R.E. Kroes, secretaris 
 
Namens de CAG,     Nieuwegein, 19 mei 2016 
 
Mr. T. Vroon     Mevrouw mr. R.E. Kroes 
Voorzitter     Secretaris 
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ADVIES 

 
Van 

De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting (CAG) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 

bevordering der Tandheelkunde (KNMT) ex artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Aan 

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

Onderwerp 

Advies inzake het bezwaarschrift d.d. 7 april 2016 van de heer A te B, in dit advies verder te noemen ‘A’, 

tegen het besluit van de RTS d.d. 1 april 2016. 

 

Verloop van de procedure 

Bij e-mail van 7 april 2016 heeft A bezwaar tegen het besluit van de RTS d.d. 1 april 2016 aangetekend. In 

dat besluit werd zijn verzoek d.d. 12 maart 2016 om op grond van artikel 35 Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) afschriften te ontvangen van alle door de RTS verwerkte gegevens inzake de 

melding deels afgewezen.     

De RTS heeft het bezwaarschrift bij brief d.d. 8 april 2016 naar de CAG doorgestuurd met het verzoek om 

op grond van artikel 7:13 Awb de beslissing van de RTS op het bezwaar voor te bereiden door het horen 

van de belanghebbende en advies aan de RTS uit te brengen.  

A heeft bij e-mail d.d. 17 april 2016 de RTS en CAG bericht dat zijn bezwaar tweeledig is. Naast het bezwaar 

tegen het besluit om geen afschriften van alle door de RTS verwerkte gegevens rondom de melding te 

verstrekken op grond van artikel 35 Wbp, richt het bezwaar zich ook tegen het feit dat de RTS bij voorbaat 

een door hem gedaan WOB-verzoek zal afwijzen.  

De CAG heeft de ontvangst van het bezwaarschrift bij brief en e-mail d.d. 19 april 2016 aan A bevestigd en 

hem uitgenodigd voor een hoorzitting op 27 mei 2016. De CAG heeft bij brief d.d. 19 april 2016 de RTS een 

ontvangstbevestiging gestuurd en tevens uitgenodigd voor de hoorzitting. 

De ontvangst van het aanvullend bezwaarschrift d.d. 17 april 2016 heeft de CAG bij e-mail d.d. 20 april 2016 

bevestigd. Ten aanzien van het WOB-verzoek wijst de CAG er daarbij op dat bezwaar tegen een nog niet 

genomen besluit niet tot de mogelijkheden behoort. Tevens meldt de CAG dat conform artikel 65 lid 1 van 

de Regeling Specialismen Tandheelkunde d.d. 1 juli 2011 (hierna: ‘Regeling’) het uitbrengen van het advies 

aan de RTS met vier weken wordt verdaagd.  

Bij e-mail d.d. 3 mei 2016 verzoekt A de RTS en CAG om het WOB-verzoek d.d. 21 april 2016 te voegen met 

de behandeling van het bezwaar gericht tegen het besluit om geen afschriften van alle door de RTS 

verwerkte gegevens rondom de melding te verstrekken op grond van artikel 35 Wbp zoals neergelegd in 

het bezwaarschrift d.d. 7 april 2016. De CAG bericht A bij e-mail d.d. 10 mei 2016 dat zijn verzoek d.d. 21 

april 2016 nog niet tot een besluit van de RTS heeft geleid en dat bezwaar tegen een nog niet genomen 

besluit niet tot de mogelijkheden behoort. De CAG zal A daarom op 27 mei 2016 uitsluitend horen in het 

kader van het bezwaarschrift van 7 april 2016.   
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Naar aanleiding van de e-mail d.d. 24 mei 2016 van A waarin hij laat weten af te zien van deelname aan de 

hoorzitting, maar zowel zijn verzoek en verweer in stand houdt, laat de CAG hem bij e-mail d.d. 25 mei 

2016 weten dat deze passage in zijn bericht wordt geïnterpreteerd als het door hem afzien van het recht te 

worden gehoord als bedoeld in artikel 7:3 sub c Awb en verzoekt A, indien dit op een misverstand berust, 

dit met verwijzing naar artikel 7:3 sub d Awb uiterlijk 26 mei 2016 om 17.00 uur aan de CAG kenbaar te 

maken. A bericht de CAG op 26 mei 2016 dat hij wenst af te zien van het recht om gehoord te worden. De 

CAG heeft op dezelfde dag de ontvangst bevestigd en A bericht dat de hoorzitting op 27 mei 2016 buiten 

zijn aanwezigheid zal plaatsvinden. De CAG heeft aan de RTS een kopie van deze correspondentie gestuurd.   

Het bezwaarschrift is op 27 mei 2016 in een openbare hoorzitting behandeld. A is niet ter zitting 

verschenen. Namens de RTS waren mevrouw mr. C, advocaat, en de heer mr. D aanwezig.  

Besluit RTS 

Het bezwaar van A richt zich tegen het besluit d.d. 1 april 2016 van de RTS, waarin de RTS het verzoek van A 

om afschriften van alle door de RTS verwerkte gegevens inzake de melding deels heeft afgewezen. De RTS 

voert naar aanleiding van het bezwaar het volgende verweer.  

In november 2015 kreeg de RTS een brief, gericht aan de NVMKA, van de NVMKA doorgestuurd. De brief 

was afkomstig van twee personen die hun zorgen uitten over de herregistratie van A bij besluit d.d. 25 

september 2015. Op grond van artikel 41 lid 1 van de Regeling kan de RTS een besluit tot herregistratie 

doorhalen of aanpassen indien de RTS na een besluit tot herregistratie op welke wijze dan ook bemerkt dat 

onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. De RTS dient alsdan te beoordelen of indien de bedoelde 

informatie ten tijde van de behandeling van het verzoek tot herregistratie bekend zou zijn geweest, het 

verzoek zou zijn afgewezen of voor een kortere termijn dan gebruikelijk zou zijn toegewezen. Indien de RTS 

een besluit tot herregistratie op basis van artikel 41 lid 1 van de Regeling herziet, stelt de RTS de 

betrokkene in de gelegenheid om zijn of haar zienswijze naar voren te brengen (artikel 41 lid 2 Regeling).  

De RTS heeft de schrijvers van de brief (hierna: ‘melders’) uitgenodigd voor een gesprek om te 

onderzoeken of sprake was van een situatie zoals bedoeld in artikel 41 lid 1 van de Regeling. De RTS heeft 

daarbij direct aangegeven dat de RTS inhoudelijk ten overstaan van de melders niet kon ingaan op de 

inhoud van het registratiedossier van A. Ook heeft de RTS direct aangegeven dat als de melders klachten 

hebben over de kwaliteit van de zorg die A levert, zij een melding moeten doen bij de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ).  

De RTS heeft de melders in een gesprek aangehoord en onderbouwing van hun standpunten gevraagd. 

Omdat de RTS geen nadere onderbouwing van de melding meer heeft ontvangen, heeft de RTS geen besluit 

tot doorhaling of aanpassing van de registratie van A genomen zoals bedoeld in artikel 41 lid 1 van de 

Regeling. De RTS heeft dat aan de melders laten weten en de melding vervolgens afgesloten. De RTS heeft 

A over de melding geïnformeerd op 8 maart 2016.      

A heeft zich vervolgens op 10 maart 2016 per e-mail gewend tot de RTS. Hij wenste te vernemen wie de 

melders waren en wat er over hem was gezegd. Ook schreef A dat de RTS hoor en wederhoor had moeten 

toepassen. De RTS dient volgens de Regeling echter alleen hoor en wederhoor toe te passen indien de RTS 

voornemens is een besluit inzake herregistratie te herzien naar aanleiding van een melding. Daarvan was 

geen sprake.  

Op 12 maart 2016 heeft A opnieuw een e-mail aan de RTS gestuurd met een herhaling van zijn verzoek om 

informatie over de melders en over informatie die zij met de RTS hebben gedeeld. A schreef dat hij met 
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ontzetting kennis had genomen van het feit dat “iemand achter mijn rug om willens en wetens twijfel bij u 

heeft gezaaid omtrent de juistheid van mijn herregistratie en dat hem dat ook nog gelukt is gezien het feit 

dat u hem heeft uitgenodigd om zaken te onderbouwen.” De RTS stelt dat dit juist niet het geval is. De RTS 

moest de melding wel serieus nemen en heeft de melders daarom uitgenodigd voor een gesprek, maar de 

RTS heeft de melding vervolgens afgesloten, omdat de melding niet werd onderbouwd. De RTS heeft geen 

nieuw of ander besluit inzake de herregistratie van A genomen. Met een beroep op artikel 35 Wbp vroeg A 

om afschriften van alle door de RTS verwerkte gegevens rondom de melding. Ook wilde hij weten wie 

allemaal binnen en buiten de KNMT waren geïnformeerd over de melding.   

De RTS heeft op 1 april 2016 een besluit genomen in de zin van artikel 1:3 Awb naar aanleiding van het 

verzoek van Schmitz om afschriften van alle door de RTS verwerkte gegevens rondom de melding op grond 

van artikel 35 Wbp te ontvangen. In dat besluit is onderscheid gemaakt tussen algemene persoonsgegevens 

ten aanzien van de registratie van een tandarts-specialist en de persoonsgegevens ten aanzien van de 

melding.  

Ten aanzien van de algemene persoonsgegevens inzake de registratie heeft de RTS het verzoek toegewezen 

en de gevraagde gegevens meegestuurd met het besluit van 1 april 2016. Ten aanzien van de 

persoonsgegevens met betrekking tot de melding heeft de RTS het verzoek afgewezen, omdat de Wbp op 

dat verzoek niet van toepassing is. De RTS heeft dit uitgelegd aan de hand van een arrest van de Hoge Raad 

van 3 juni 2005, waarin werd geoordeeld dat een ‘zwartboek’ dat een ziekenhuis had bijgehouden over een 

medisch specialist niet viel onder de reikwijdte van de Wbp. Daarbij overwoog de Hoge Raad dat het Hof 

terecht onderscheid had gemaakt tussen enerzijds de verzameling dossiers van alle in het ziekenhuis 

werkzame medisch specialisten, waarin algemene gegevens werden opgenomen en bij elkaar in een 

dossierkast werden bewaard derhalve tezamen een bestand vormend als bedoeld in artikel 1 sub c Wbp en 

anderzijds het dossier ‘X’. Het dossier ‘X’ maakte feitelijk noch naar de aard van de inhoud deel uit van dat 

bestand noch was bestemd om in dat bestand te worden opgenomen. Niet alleen werd het dossier ‘X’ 

afzonderlijk bewaard en was het alleen voor Y, de directeur van de Stichting, toegankelijk, ook bevatte het 

dossier geheel andere gegevens (over het functioneren van X) dan het bestand van de dossiers van de 

medisch specialisten, aldus de Hoge Raad. De Wbp was dus niet van toepassing.    

De RTS stelt zich op het standpunt dat de gegevens met betrekking tot de melding over A afzonderlijk 

bewaard worden van de registratiedossiers van alle tandarts-specialisten en dat deze gegevens om die 

reden noch feitelijk noch naar de aard van de inhoud deel uitmaken van het bestand van registratiedossiers 

van alle tandarts-specialisten. Het is bovendien toegankelijk voor een zeer beperkt aantal personen en het 

dossier bevat geheel andere gegevens dan het algemene bestand van tandarts-specialisten aangaande hun 

registratie. Ook digitaal worden de gegevens aangaande de melding afzonderlijk opgeslagen van de andere 

registratiedossiers. Ter zitting laat de RTS desgevraagd weten dat de gegevens met betrekking tot de 

melding in een ander dossier in een aparte kast wordt bewaard. De meldingsgegevens en bijbehorende 

correspondentie zijn opgenomen in een los, op zichzelf staand dossier dat niet volgens bepaalde criteria 

gestructureerd is. Er is dan ook geen sprake van een bestand als bedoeld in artikel 2 lid 1 Wbp en derhalve 

is de Wbp niet van toepassing.   

Subsidiair stelt de RTS zich op het standpunt dat als de Wbp toch van toepassing zou zijn op de 

meldingsgegevens, de RTS deze toch niet aan A zou hoeven te verstrekken op grond van de Wbp. De RTS 

dient in dat geval een belangenafweging te maken tussen enerzijds de belangen van A en anderzijds de 

belangen van de melders, van andere personen die genoemd staan in de melding en van de RTS zelf. 
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Daarbij is volgens de RTS de opinie van de Artikel 29 Werkgroep van februari 2006 inzake 

klokkenluidersregelingen relevant. Deze Werkgroep heeft gesteld dat het inzagerecht bedoeld is om de 

betrokkene de mogelijkheid te geven om te checken of de persoonsgegevens die worden verwerkt 

accuraat, compleet en up-to-date zijn en hem de mogelijkheid te geven tot rectificatie. Het uitoefenen van 

dit recht wordt echter beperkt teneinde de rechten en vrijheden van andere betrokkenen te beschermen. 

De Werkgroep stelt dat in geen geval de persoon die beschuldigd wordt door een klokkenluider informatie 

over de klokkenluider mag verkrijgen, tenzij de klokkenluider kwaadwillend is en een valse beschuldiging uit 

over de betrokkene. De RTS kent weliswaar geen klokkenluidersregeling, maar de rol van de melders is 

vergelijkbaar met die van een klokkenluider. Uit de stukken is niet gebleken dat de melders kwaadwillend 

waren en dus min of meer met opzet valse beschuldigingen hebben geuit over A. Ter zitting voegt de RTS 

daaraan desgevraagd toe dat wordt uitgegaan van de goeder trouw en niet gebleken is van het tegendeel. 

Dat de melders bij het verkeerde loket hebben aangeklopt, is onvoldoende om te veronderstellen dat zij te 

kwader trouw zijn, zoals door A gesteld.    

Voorts wijst de RTS erop dat een uitspraak van de Rechtbank Utrecht van 17 november 2010 (LJN BO5227) 

in dit verband relevant is. Het betrof een  verzoek van een patiënt om overlegging van gegevens over een 

mip melding op grond van artikel 35 Wbp. Dit verzoek werd door de rechtbank afgewezen. De rechtbank 

oordeelde dat de vertrouwelijkheid bij het mip meldingssysteem centraal staat en dat als die 

vertrouwelijkheid niet gewaarborgd is, het functioneren belemmerd wordt. Het belang van het ziekenhuis 

bij het goed functioneren meldingssysteem rechtvaardigde dan ook dat artikel 35 Wbp buiten toepassing 

zou blijven op grond van artikel 43, onder aanhef en sub e Wbp.  

De RTS stelt zich op het standpunt dat als de Wbp al van toepassing zou zijn op de gegevens die A heeft 

opgevraagd, een belangenafweging op grond van artikel 43, onder aanhef en sub e Wbp in het nadeel van 

A zou uitpakken. De RTS heeft geen gevolg gegeven aan de melding, dus A heeft er geen belang bij om de 

gevraagde gegevens te krijgen en te checken of deze accuraat, compleet en up-to-date zijn. De RTS is van 

oordeel dat als de RTS de gevraagde gegevens wel zou verstrekken, dit bekend wordt bij de melders en het 

aannemelijk is dat toekomstige melders terughoudend zullen zijn om zich te wenden tot de RTS met hun 

bevindingen over collegae. Dat belemmert de mogelijkheden van de RTS om informatie te ontvangen die 

relevant kan zijn voor de toepassing van artikel 41 van de Regeling. Bovendien zullen de belangen van de 

melders waarschijnlijk geschaad worden als gehoor zou worden gegeven aan het verzoek van A.  

A heeft in zijn e-mail d.d. 10 maart 2016 de RTS gevraagd om hem te informeren wat over hem is 

gecommuniceerd en indien dit niet mag of er dan de mogelijkheid bestaat dit met een WOB-verzoek te 

achterhalen. In het bestreden besluit heeft de RTS aangegeven dat als A een verzoek zou willen doen tot 

het openbaar maken van documenten op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), dat verzoek 

zou worden afgewezen op grond van artikel 10, eerste lid, onder d, en artikel 10, tweede lid, onder d, e en 

g en artikel 11, eerste lid WOB. Op vragen van de CAG laat de RTS ter zitting weten dat geen sprake is van 

een fictieve weigering, want A had op dat moment nog geen WOB-verzoek bij de RTS ingediend. De RTS 

heeft naar aanleiding van het WOB-verzoek d.d. 21 april 2016 van A inmiddels een besluit hierover in de 

maak.   

Bezwaar A 

A heeft de volgende gronden voor zijn bezwaar aangevoerd: 

1. Op grond van artikel 35 Wbp had de RTS gehoor moeten geven aan zijn verzoek om afschriften te 
verstrekken over de meldingsgegevens; 
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2. De RTS heeft nagelaten deugdelijk te motiveren waarom op grond van artikel 43, aanhef onder e Wbp 
artikel 35 lid 2 Wbp buiten toepassing gelaten zou moeten worden; 

3. De RTS heeft zonder nadere motivering bij voorbaat een WOB-verzoek afgewezen met een algemeen 
beroep op de uitzonderingsgrond. 

 
A stelt zich op het standpunt dat de Wbp van toepassing is. De RTS had hem op grond van artikel 35 Wbp 

afschriften moeten verstrekken van de gegevens over de melding. Het beroep op het Zwartboek-arrest van 

de Hoge Raad gaat niet op. Door de RTS worden alle relevante gegevens van de tandarts-specialisten die te 

maken hebben met de (her)registratie van de betrokken specialisten fysiek en digitaal bewaard en zijn de 

dossiers voor meerdere personen toegankelijk. Evenmin is gebleken dat er (wezenlijk) andere gegevens 

worden bewaard in zijn dossier. Er worden appels met peren vergeleken. In de vakliteratuur is dit arrest 

o.a. door W.H. Simonis en K.P.D. Vermeulen stevig bekritiseerd, omdat de wijze waarop een dossier wordt 

ingericht niet bepalend dient te zijn voor de kwalificatie als bestand in de zin van de Wbp.  

Ten aanzien van de tweede grond stelt A dat ook een beroep op de opinie van de artikel 29 Werkgroep 

inzake klokkenluidersregelingen niet opgaat. Deze opinie is bedoeld voor werknemers die ongestraft 

misstanden en illegale praktijken bij beursgenoteerde ondernemingen willen melden en niet voor 

organisaties zoals de KNMT. Ook is geen sprake geweest van ‘klokkenluiden’. Onder klokkenluiden wordt 

volgens de definitie in de Verklaring van de Stichting van de Arbeid immers verstaan: “Het door een 

werknemer (klokkenluider) extern bekend maken van een vermoeden van illegale of immorele praktijken die 

plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en waarbij een groot maatschappelijk belang 

in het geding is (aan personen die mogelijk actie daartegen zouden kunnen ondernemen)”. Indien de 

melders wel met een klokkenluider kunnen worden vergeleken, hetgeen door A wordt betwist, dan 

betekent dit niet dat de aangeklaagde geen rechten heeft. In de opinie van de artikel 29 Werkgroep wordt 

een aantal rechten, zoals het recht op informatie, aan de aangeklaagde toegekend.  

A is van oordeel dat de RTS gehouden is om het te informeren over de melding en dit al meteen bij de 

melding had dienen te doen. De RTS had zijn verzoek om afschriften van alle door de RTS verwerkte 

gegevens omtrent de melding op grond van artikel 35 lid 2 Wbp moeten honoreren. Het belang van het 

uitoefenen van de rechten die zijn neergelegd in de artikelen 35 en 36 Wbp staat voorop. De RTS heeft 

nagelaten deugdelijk te motiveren waarom op grond van de uitzonderingsbepaling (artikel 43, aanhef 

onder e Wbp) de rechten en vrijheden van anderen zouden moeten leiden tot het buiten toepassing laten 

van artikel 35 lid 2 Wbp. De belangenafweging had dan ook in het voordeel van A moet uitvallen.  

Met betrekking tot de derde grond voert A aan dat de RTS in het besluit d.d. 1 april 2016 heeft bericht dat 
bij voorbaat een door hem gedaan WOB-verzoek zal worden afgewezen. A maakt daarom ook hiertegen 
bezwaar en verzoekt de RTS en CAG tevens te laten weten bij welk loket hij dient te zijn indien zijn bezwaar 
opnieuw zal worden afgewezen. A wijst er daarbij op dat uit uitspraken van de Afdeling 
bestuursrechtspraak blijkt dat de rechter strenge eisen stelt aan de motivering van afwijzende beslissing op 
WOB-verzoeken (uitspraak d.d. 8 juni 2011, LJN BQ 7424).    
 
Regelgeving 

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

 Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 

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

Een eerste overweging betreft de bevoegdheid van de CAG. De CAG overweegt dat in de Regeling, in het 
bijzonder de artikelen 44 en 45 in samenhang met artikel 27 onder b tot en met f van de Regeling, nader is 
omgeschreven voor welke onderwerpen de CAG is aangewezen als adviescommissie terzake bezwaar- of 
geschilprocedures. Het door de CAG behandelen van een bezwaar- of verzoekschrift tegen een besluit van 
de RTS op een verzoek op grond van de Wbp valt hier niet onder. De CAG stelt derhalve vast dat de 
Regeling niet de bevoegdheid verleent aan de CAG om advies uit te brengen. Aangezien evenwel het besluit 
d.d. 1 april 2016 van de RTS een besluit betreft in de zin van artikel 1:3 Awb en de RTS de CAG heeft 
verzocht om op grond van artikel 7:13 Awb het bezwaarschrift in behandeling te nemen, is op die grond de 
CAG bevoegd als ‘ad hoc’ adviescommissie de beslissing op het bezwaarschrift voor te bereiden en daartoe 
A als belanghebbende te horen.  
 
Een tweede overweging betreft de ontvankelijkheid van het bezwaar. De RTS heeft op 1 april 2016 een 
besluit genomen in de zin van artikel 1:3 Awb. A heeft bij e-mail van 7 april 2016 bezwaar tegen het besluit 
van de RTS aangetekend. De CAG stelt vast dat A tijdig bezwaar bij de RTS heeft aangetekend en acht het 
bezwaar ontvankelijk derhalve zal de CAG op verzoek van de RTS advies uitbrengen. 
 
Een derde overweging betreft het horen van A als belanghebbende in het kader van hoor en wederhoor. De 
CAG stelt vast dat A niet op de hoorzitting d.d. 27 mei 2016 is verschenen. Bij e-mail d.d. 25 mei 2016 heeft 
hij de CAG bericht niet te zullen komen. Naar aanleiding van de reactie van de CAG daarop heeft A laten 
weten dat zijn berichtgeving van 25 mei 2016 om niet ter zitting te verschijnen inhoudt dat hij wenst af te 
zien van zijn recht om gehoord te worden. De CAG stelt vast dat is sprake is van een situatie als bedoeld in 
artikel 7:3 sub c Awb. De hoorzitting kan derhalve buiten afwezigheid van A plaatsvinden.  
 
Een vierde overweging betreft de toepasselijkheid van de Wbp. De Wbp is op grond van artikel 2 lid 1 Wbp 
van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede 
de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die 
bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.  
 
De CAG overweegt dat zij niet zelf inzage in de meldinggegevens heeft gehad, maar de RTS heeft uitvoerig 
toegelicht dat de gegevens met betrekking tot de melding over A afzonderlijk bewaard worden van de 
registratiedossiers van alle tandarts-specialisten en dat deze gegevens om die reden noch feitelijk noch 
naar de aard van de inhoud deel uitmaken van het bestand van registratiedossiers van alle tandarts-
specialisten. Het is bovendien toegankelijk voor een zeer beperkt aantal personen en het dossier bevat 
geheel andere gegevens dan het algemene bestand van tandarts-specialisten aangaande hun registratie. 
Door A is weliswaar gesteld dat de gegevens met betrekking tot de melding zich in het registratiedossier 
zouden bevinden, echter (een begin van) bewijs heeft hij hiervoor niet aangedragen en nu de CAG geen 
feiten en/of omstandigheden bekend zijn die kunnen leiden tot een ander oordeel, gaat de CAG uit van de 
juistheid van hetgeen de RTS over de registratie van de bedoelde gegevens heeft aangedragen.  
 
Op grond van artikel 1 sub c Wbp betreft een bestand elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, 
ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch 
bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen. 
Nu vastgesteld is dat het dossier met de meldingsgegevens niet een in artikel 1 sub c Wbp bedoeld geheel 
van persoonsgegevens betreft,  volgt de CAG de redenering van de RTS in de vergelijking met het arrest van 
3 juni 2005 van de Hoge Raad (GJ 2005/95), waarin werd geoordeeld dat een ‘zwartboek’ dat een 
ziekenhuis had bijgehouden over een medisch specialist niet valt onder de reikwijdte van de Wbp. Met 
name kent de CAG veel gewicht toe aan rechtsoverweging 3.5.2 waarin de Hoge Raad overwoog “Het Hof 
heeft onder meer in rov. 4.9 met juistheid onderscheiden tussen enerzijds de verzameling dossiers van alle in 
het ziekenhuis van de Stichting werkzame medisch specialisten, onder wie  [verzoeker], waarin algemene 
gegevens worden opgenomen, zoals personalia, de toelatingsovereenkomst en bijvoorbeeld – 
correspondentie met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden elders dan in het ziekenhuis, die alle 
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bij elkaar in een dossierkast worden bewaard en welke tezamen een bestand vormen als bedoeld in artikel 
1, onder c, Wbp en anderzijds het dossier “[verzoeker]”, dat feitelijk noch naar de aard van de inhoud deel 
uit van dat bestand noch is bestemd om in dat bestand te worden opgenomen; niet alleen wordt het dossier 
“[verzoeker]” afzonderlijk bewaard en is het alleen voor [betrokkene 2], de directeur van de Stichting, 
toegankelijk, ook bevat dit dossier geheel andere gegevens (over het functioneren van [verzoeker]) dan het 
bestand van de dossiers van de medisch specialisten”.  
 
De CAG stelt gelet op het voorgaande vast dat de meldingsgegevens over A, zoals door de RTS vastgelegd 
en bewaard geen bestand vormen als bedoeld in de zin van artikel 1 sub c Wbp. Daarmee is niet voldaan 
aan de voorwaarden van artikel 2 lid 1 Wbp en derhalve is op het dossier met de meldingsgegevens de Wbp 
niet van toepassing. De CAG adviseert de RTS op grond hiervan het bezwaar ongegrond te verklaren. De 
tweede grond van het bezwaar gaat uit van de toepasselijkheid van de Wbp. Nu te oordelen valt dat de 
Wbp niet van toepassing is, komt de CAG aan beoordeling van deze (tweede) grond niet toe.   
 
Een vijfde overweging betreft het door de RTS bij voorbaat afwijzen van het WOB-verzoek. De CAG 
overweegt dat A de RTS de vraag heeft gesteld of er een mogelijkheid is om met een WOB-verzoek te 
achterhalen met wie de RTS over hem heeft gecommuniceerd. De RTS heeft in het besluit d.d. 1 april 2016 
hem tevens bericht dat bij voorbaat een door hem gedaan WOB-verzoek zal worden afgewezen. Ten tijde 
van het nemen van dat besluit had A echter nog geen WOB-verzoek ingediend. Dit heeft A op 21 april 2016 
gedaan terzake waarvan de RTS ter zitting heeft meegedeeld dat de RTS hierover een besluit in de maak 
heeft. Van een fictieve weigering is volgens de CAG dan ook geen sprake.   
 
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. 1 april 2016 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. 1 april  2016 in stand te laten.  
 
Aldus uitgebracht door: 
Mr. T. Vroon, voorzitter, mr. J.A.W.M. Vogels, lid jurist, drs. E.P. van der Hoeve, lid specialist. 
 
In tegenwoordigheid van: 
Mevrouw mr. M.A. Feeburg, plv. secretaris. 
 
Namens de CAG,     Nieuwegein, 16 juni 2016 
 
mr. T. Vroon     mr. M.A. Feeburg 
Voorzitter     plv. secretaris 
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ADVIES 
 
Van 
Commissie voor Advies en Geschilbeslechting (CAG) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 
bevordering der Tandheelkunde (KNMT) ex artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
Aan 
De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen, hierna: de ‘RTS’. 
 
Onderwerp 
Advies inzake het bezwaarschrift d.d. 1 juli 2016 van de heer A te B, in dit advies verder te noemen ‘A’, 
tegen het besluit van de RTS d.d. 9 juni 2016. 
 
 
Verloop van de procedure 
Bij e-mail van 1 juli 2016 heeft A bezwaar tegen het besluit van de RTS d.d. 9 juni 2016 aangetekend. In dat 
besluit werd zijn verzoek d.d. 21 april 2016 om op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna: de ‘Wob’) afschriften te ontvangen van alle met de melders en intern gevoerde 
correspondentie rondom de melding deels toegewezen. 
 
De RTS heeft het bezwaarschrift bij brief d.d. 4 juli 2016 naar de CAG doorgestuurd met het verzoek om op 
grond van artikel 7:13 Awb het bezwaarschrift in behandeling te nemen en advies uit te brengen aan de 
RTS. 
 
De CAG heeft de ontvangst van het bezwaarschrift bij e-mail d.d. 7 juli 2016 aan A bevestigd. Bij brief en e-
mail d.d. 21 juli 2016 zijn A en de RTS vervolgens door de CAG uitgenodigd voor een hoorzitting op 26 
augustus 2016. Tevens meldt de CAG dat het uitbrengen van het advies met vier weken wordt verdaagd 
conform artikel 65 lid 1 van de Regeling Specialismen Tandheelkunde (hierna: de ‘Regeling’). 
 
Op 15 augustus 2016 ontvangt de CAG het verweerschrift van de RTS. Vervolgens ontvangt de CAG op 16 
augustus 2016 een aanvullend schrijven van A. In deze brief laat A weten af te zien van deelname aan de 
hoorzitting, maar dat hij zowel zijn verzoek als verweer in stand houdt. De ontvangst van deze brief is door 
de CAG op dezelfde dag aan A per e-mail bevestigd, waarbij eveneens het verweerschrift van de RTS aan A 
is verstrekt (het verweerschrift is daarnaast per gewone post nagezonden).  
 
Naar aanleiding van het aanvullende bericht van A d.d. 16 augustus 2016 bericht de CAG op 17 augustus 
2016 aan A dat de geplande hoorzitting op 26 augustus 2016 komt te vervallen, omdat A (alsook de RTS) te 
kennen heeft gegeven af te willen zien van het recht om tijdens een hoorzitting te worden gehoord. Zowel 
A als de RTS hebben de voorkeur voor een verdere schriftelijke behandeling van het bezwaarschrift d.d. 1 
juli 2016. 
 
Het bezwaarschrift is voorts op 26 augustus 2016 in afwezigheid van beide partijen in besloten raadkamer 
door de CAG behandeld. 
 
Besluit RTS 
Het bezwaar van A richt zich tegen het besluit van de RTS van 9 juni 2016, waarin de RTS het verzoek van A 
tot verstrekking van afschriften van alle met de melders en intern gevoerde correspondentie rondom de 
melding gedeeltelijk heeft toegewezen. De RTS voert naar aanleiding van het bezwaar het volgende 
verweer. 
 



20 
 

In november 2015 heeft de RTS een melding doorgestuurd gekregen van de Nederlandse Vereniging voor 
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) waarin personen twijfels hebben geuit over de 
herregistratie van A in het register Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA). De RTS heeft de 
melding vervolgens onderzocht, omdat de RTS op grond van artikel 41 lid 1 van de Regeling een besluit tot 
herregistratie kan doorhalen of aanpassen indien de RTS na het besluit tot herregistratie bemerkt dat 
onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Bij brief van 8 maart 2016 heeft de RTS A in kennis gesteld 
van de ontvangen melding en hem bericht dat, na onderzoek door de RTS, de herregistratie van A niet 
wordt herzien en de melding wordt afgesloten. De herregistratie van A blijft (gedurende de daarvoor 
geldende termijn) in stand. 
 
Op 21 april 2016 dient A naar aanleiding van de brief van de RTS d.d. 8 maart 2016 een Wob-verzoek 
(artikel 3 lid 1 Wob) in bij de RTS waarin hij verzoekt om ‘afschriften te verstrekken van alle met de melders 
en intern gevoerde correspondentie (en gespreks-notulen) rondom de melding’. De RTS heeft op 26 april 
2016 de ontvangst van het verzoek van A bevestigd en hem medegedeeld dat de beslistermijn wordt 
opgeschort in verband met het vragen van zienswijzen aan betrokken derden. 
 
De RTS heeft alle documenten die zij onder zich heeft naar aanleiding van het verzoek van A 
geïnventariseerd. De betrokken derden zijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven op de 
openbaarmaking van de betreffende documenten. Na ontvangst van de gevraagde zienswijzen heeft de RTS 
een zelfstandige beoordeling gemaakt of de RTS alle documenten zou openbaren en zo niet, op welke 
grond conform de Wob deze openbaarmaking zou moeten worden geweigerd. In haar afwegingen heeft de 
RTS rekening gehouden met het algemene belang bij openbaarmaking en de door weigeringsgronden te 
beschermen belangen.  
 
Het verzoek tot openbaarmaking van A wordt vervolgens bij besluit van 9 juni 2016 door de RTS deels 
toegewezen en deels afgewezen met gebruikmaking van de weigeringsgronden in de artikelen 10 lid 2 
aanhef onder e en g en artikel 11 lid 1 van de Wob, namelijk (1) de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer, (2) het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden en (3) aanwezige persoonlijke 
beleidsopvattingen in stukken voor intern beraad. Op een bijgevoegde inventarisatielijst is per document 
aangegeven wat is besloten en op welke grond dat besluit door de RTS is genomen. 
Ten algemene merkt de RTS in haar verweerschrift op dat het recht op openbaarmaking ingevolge de Wob 
uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering dient, welk belang de 
Wob vooronderstelt. Dit recht komt iedere burger in gelijke mate toe en daarom kan volgens de RTS ten 
aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of het oogmerk 
van de verzoeker. Het specifieke belang van A bij zijn verzoek is daarom niet meegewogen en de stelling 
van A dat bepaalde personen te kwader trouw zijn en zich niet hebben gehouden aan de geldende 
gedragsregels is naar het oordeel van de RTS in het kader van de beoordeling op grond van de Wob niet 
relevant.  
 
De RTS stelt zich op het standpunt dat geen sprake is van een algemeen beroep op de weigeringsgronden 
en dat het besluit voldoende is gemotiveerd. De RTS heeft in de bijlage bij het besluit per document 
aangegeven welke weigeringsgrond/-en van toepassing is/zijn. In het besluit zelf heeft de RTS vervolgens 
gemotiveerd aangegeven waarom deze weigeringsgronden van toepassing zijn. Ter ondersteuning van haar 
standpunt verwijst de RTS naar een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
van 13 april 2016 (ECLI: NL:RVS:2016:1000), waarin wordt aangegeven wat als een ondeugdelijke 
motivering moet worden aangemerkt. Daarbij overwoog de Afdeling dat van het betreffende 
bestuursorgaan verwacht had mogen worden dat zij inzichtelijk had gemaakt wat voor soort documenten 
of documentonderdelen om welke redenen worden geweigerd. Nu de RTS dit laatste juist wel heeft gedaan 
en kenbaar heeft gemaakt in haar besluit van 9 juni 2016, meent zij dat wel degelijk een zorgvuldige 
belangenafweging en goede motivering heeft plaatsgevonden. 
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Ten aanzien van het beroep op de weigeringsgrond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van 
de betrokkenen stelt de RTS zich op het standpunt dat dit belang in dit specifieke geval zwaarder woog dan 
het belang van openbaarheid. De betrokken melders hebben in de gevraagde zienswijze aangegeven dat zij 
anoniem wilden blijven en de RTS verzocht vertrouwelijk om te gaan met de melding. Daarnaast meent de 
RTS dat personen zich veilig genoeg moeten voelen om deze meldingen te kunnen doen, zonder daar direct 
op te worden aangesproken. Overigens heeft de RTS een aantal documenten wel verstrekt, met 
uitzondering van de daarin genoemde persoonsgegevens. A heeft dus wel kennis kunnen nemen van de 
inhoud van deze documenten. Dat de RTS de namen van de melders niet bekend heeft gemaakt sluit 
volgens de RTS ook aan bij de jurisprudentie. De RTS verwijst hiervoor naar een aantal uitspraken (o.a. ECLI: 
NL:RBROT:2010:BM5265 en ECLI:NL:RBROT:2013:BZ5150) waarin door de rechtbank is overwogen dat het 
bestuursorgaan in kwestie in alle redelijkheid tot het oordeel heeft kunnen komen om de bij een anonieme 
melding de naam van de klager niet bekend te maken. 
 
In aanvulling op het voorgaande is de RTS voorts van oordeel dat het algemeen belang van handhaving van 
de regelgeving en daarmee de kwaliteit van de gezondheidszorg zwaar dient te wegen. De RTS moet de 
mogelijkheid behouden om naar aanleiding van verkregen informatie onderzoek te kunnen doen naar 
eventuele onterechte (her)registraties van tandarts-specialisten conform artikel 41 van de Regeling. Door 
het vrijgeven van persoonlijke informatie van de melders is de kans aanwezig dat relevante informatie in de 
toekomst niet meer bij de RTS terecht zou komen, omdat de personen die een melding zouden willen doen 
er dan niet op kunnen vertrouwen dat zij anoniem kunnen blijven. De RTS meent dat openbaarmaking van 
alle gevraagde informatie daarom zou leiden tot onevenredige benadeling van personen en organisaties 
waar deze informatie betrekking op heeft. Het weigeren van openbaarmaking op de grond van het 
voorkomen van onevenredige benadeling of bevoordeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke 
personen of rechtspersonen dan wel derden is volgens de RTS hiermee voldoende en zorgvuldig in het 
besluit gemotiveerd. 
 
Voor wat betreft het beroep op de weigeringsgrond van aanwezige persoonlijke beleidsopvattingen in 
stukken voor intern beraad is de RTS van oordeel dat zij voldoende gemotiveerd heeft aangegeven om 
welke stukken dit gaat. De RTS heeft uitgebreid onderzocht of documenten informatie bevatten niet zijnde 
persoonlijke beleidsopvattingen dan wel gegevens die zozeer met dergelijke opvattingen zijn verweven dat 
niet tot openbaarmaking kon worden overgegaan. De afwegingen die hierin zijn gemaakt, zijn vervolgens 
zorgvuldig met een toelichting uiteen gezet in het besluit van 9 juni 2016.  
 
Tot slot concludeert de RTS dat zij het besluit van 9 juni 2016 weloverwogen en na zorgvuldige 
voorbereiding heeft genomen en dit besluit handhaaft en daarmee niet tot verdere openbaarmaking zal 
overgaan. 
 
Bezwaar A 
A heeft, kort en zakelijk samengevat, de volgende gronden voor zijn bezwaar aangevoerd: 
1. A stelt in algemene zin dat de RTS in haar besluit van 9 juni 2016 een algemeen beroep heeft gedaan op 

de weigeringsgronden van de Wob. Het besluit is onvoldoende gemotiveerd en er heeft geen 
zorgvuldige belangenafweging plaatsgevonden. 

2. Het beroep op de weigeringsgrond van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokkenen kan niet slagen omdat in het onderhavige niet is gemotiveerd c.q. beargumenteerd 
waarom het persoonlijke belang van deze betrokkenen zwaarder dient te wegen dan het belang van de 
openbaarheid. Ook in het geval het dergelijke gegevens betreft dient openbaarmaking het 
uitgangspunt te zijn. 

3. De RTS had per document of onderdeel daarvan moeten bezien of het voorkomen van onevenredige 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken personen zodanig gewicht toekomt, dat het belang 
van het verstrekken van de gevraagde informatie daar niet tegen opweegt. Deze belangenafweging 
ontbreekt in het besluit. 
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4. In het besluit is geen belangenafweging terug te vinden waaruit blijkt dat de RTS rekening heeft 
gehouden met de omstandigheid dat de melder te kwader trouw is. 

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

 Algemene wet bestuursrecht (Awb); 

 De Wet openbaarheid van bestuur (Wob); 

 Regeling Specialismen Tandheelkunde, d.d. 1 juli 2011 (Regeling); 
 
Overwegingen 
Een eerste overweging betreft de bevoegdheid van de CAG. De CAG overweegt dat in de Regeling, in het 
bijzonder de artikelen 44 en 45 in samenhang met artikel 27 b tot en met f van de Regeling, nader is 
omschreven voor welke onderwerpen de CAG is aangewezen als adviescommissie terzake bezwaar- of 
geschilprocedures. Het door de CAG behandelen van een bezwaar- of verzoekschrift tegen een besluit van 
de RTS op een verzoek op grond van de Wob valt hier niet onder. De CAG stelt derhalve vast dat de 
Regeling niet de bevoegdheid verleent aan de CAG om advies uit te brengen. Echter, gezien het besluit d.d. 
9 juni 2016 van de RTS een besluit betreft in de zin van artikel 1:3 Awb en de RTS de CAG heeft verzocht om 
op grond van artikel 7:13 Awb het bezwaarschrift in behandeling te nemen, is de CAG op die grond 
bevoegd om als ‘ad hoc’ adviescommissie de belanghebbende te horen en advies uit te brengen aan de 
RTS. 
 
Een tweede overweging betreft de ontvankelijkheid van het bezwaar. De RTS heeft op 9 juni 2016 een 
besluit genomen in de zin van artikel 1:3 Awb. A heeft bij e-mail van 1 juli 2016 bezwaar tegen het besluit 
van de RTS aangetekend. De CAG stelt vast dat A het bezwaar binnen de geldende termijn van zes weken 
bij de RTS heeft ingediend en ook aan de overige formele vereisten van artikel 6:5 lid 1 Awb en artikel 53 lid 
2 van de Regeling voldoet. De CAG acht het bezwaar derhalve ontvankelijk. 
 
Een derde overweging betreft het horen van A als belanghebbende in het kader van hoor en wederhoor. Bij 
brief van 15 augustus 2016 en e-mail van 16 augustus 2016 heeft A de CAG bericht af te zien van zijn recht 
om als belanghebbende tijdens een hoorzitting te worden gehoord. De CAG heeft vastgesteld dat sprake is 
van een situatie als bedoeld in artikel 7:3 sub c Awb en artikel 58 lid 2 sub c van de Regeling en A op 17 
augustus 2016 bericht dat de geplande hoorzitting van 26 augustus 2016 gelet op zijn bericht van 15 en 16 
augustus 2016 komt te vervallen en zijn bezwaarschrift verder schriftelijk zal worden behandeld. 
 
Een vierde overweging betreft de toepasselijkheid van de Wob. De Wob geeft door middel van een 
algemene openbaarheidsregeling inhoud aan de verplichting dat de overheid (waaronder bestuursorganen) 
openbaarheid zal betrachten bij de uitvoering van haar bestuurlijke taken (deze verplichting is neergelegd 
in artikel 110 van de Grondwet). Het uitgangspunt van de Wob is dat iedere burger bij bestuursorganen 
informatie kan opvragen over bestuurlijke aangelegenheden (artikel 3 Wob) om zodoende mee te kunnen 
denken met het bestuur en eventuele misstanden aan de kaak te stellen teneinde het algemene publieke 
belang van goede bestuurlijke besluitvorming te bevorderen. De verzoeker hoeft daarbij geen eigen 
belang(-en) te stellen. Het betreft een algemeen recht, waar iedere burger zich op kan beroepen. 
 
De CAG kan, gelet op het voornoemde uitgangspunt van de Wob, de RTS in haar standpunt volgen dat het 
specifieke belang van een verzoeker, in dit geval het (/de) gestelde belang(/-en) van A, voor de beoordeling 
en afhandeling van een Wob verzoek niet ter zake doet.  
 
Voor zover A stelt dat de RTS in haar belangenafweging en besluitvorming had moeten meewegen dat de 
melder(s) in kwestie te kwader trouw is (zijn) en dat de gedragsregels, zoals geldend binnen de 
beroepsgroep niet worden nageleefd, is de CAG van mening dat de RTS terecht heeft geconcludeerd dat zij 
deze door A naar voren gebrachte stellingen niet in haar belangenafweging en besluitvorming hoeft te 
betrekken. Dit valt naar oordeel van de CAG buiten de reikwijdte en de doelstellingen van de Wob. 
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Een vijfde overweging betreft de vraag of het besluit van de RTS voldoende gemotiveerd is en na een 
zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden. In de eerste plaats overweegt de CAG hiertoe dat zij 
niet zelf inzage heeft gehad in de betreffende documenten, waardoor zij het besluit van de RTS slechts 
marginaal kan beoordelen, in zoverre dat geen uitspraken kunnen worden gedaan over de juistheid van de 
toepassing van de door de RTS ingeroepen weigeringsgronden als bedoeld in artikel 10 lid 2 onder e en g en 
artikel 11 lid 1 van de Wob.  
 
Ten algemene overweegt de CAG dat zij op basis van het dossier de indruk heeft gekregen dat de RTS 
secuur met het Wob-verzoek van A is omgegaan. De RTS heeft in de eerste plaats geïnventariseerd welke 
documenten betrekking hadden op de betreffende melding en daarvan een overzichtelijke inventarislijst 
opgesteld. Voorts heeft de RTS blijkens het dossier per document een inhoudelijke belangenafweging 
gemaakt, waarna zij tot haar besluitvorming is gekomen om de betreffende (onderdelen van de) 
documenten al dan niet openbaar te maken. De CAG is van oordeel dat uit het besluit van de RTS, alsmede 
de onderliggende en aanvullende stukken, blijkt dat zij zich er niet makkelijk vanaf heeft gemaakt door 
enkel naar de relevante weigeringsgrond(-en) van de Wob te verwijzen, maar in plaats daarvan heeft zij 
toegelicht en gemotiveerd welke overwegingen in het kader van haar belangenafweging een rol hebben 
gespeeld en tot haar uiteindelijke besluitvorming hebben geleid. Bovendien heeft de RTS naar het oordeel 
van de CAG zoveel als mogelijk het beginsel van openbaarheid van bestuur in het oog gehouden door in die 
gevallen waarin volgens de RTS alleen sprake was van weigering op grond van artikel 10 lid 2 onder e van 
de Wob toch de documenten openbaar te maken met slechts uitzondering van de daarin opgenomen 
persoonsgegevens.  
 
Voornoemde werkwijze van de RTS is naar mening van de CAG eveneens in lijn met de door partijen 
aangehaalde jurisprudentie, waaronder de uitspraak van de Afdeling van de Raad van State van 13 april 
2016 (ECLI: NL:RVS:2016:1000) en de uitspraak van de Rechtbank Middelburg van 31 december 2009 
(ECLI:NL::RBMID:2009:BK8065), waarin is geoordeeld dat het bestuursorgaan per document dient toe te 
lichten en inzichtelijk te maken om welke reden(en) de genoemde weigeringsgrond rechtvaardigt dat 
openbaarmaking van het betreffende document of onderdelen daarvan wordt geweigerd, wil er sprake zijn 
van een deugdelijke motivering. 
 
De CAG ziet aldus op basis van de over en weer overgelegde stukken geen reden om te kunnen 
concluderen dat het besluit van de RTS berust op een ondeugdelijke motivering of dat het besluit niet 
zorgvuldig zou zijn voorbereid. Van feiten en/of omstandigheden die tot een ander oordeel zouden kunnen 
leiden, is volgens de CAG evenmin gebleken. 
 
Een zesde overweging betreft de belangenafweging met betrekking tot het bekendmaken van de identiteit 
van de melder(s) in kwestie. De CAG overweegt dat zij de RTS kan volgen in haar redenering dat bij 
bekendmaking van de identiteit van de melder(s) het risico bestaat dat relevante informatie met betrekking 
tot een registratie of herregistratie van een tandarts-specialist in de toekomst niet meer bij haar terecht 
komt, waardoor de RTS hiernaar geen onderzoek zou kunnen verrichten op basis van artikel 41 van de 
Regeling. Dergelijk onderzoek is echter wel van belang om het specialistenregister up to date te houden 
vanuit het oogpunt van kwaliteit en mag naar het oordeel van de CAG in algemene zin zwaar wegen.  
 
Daarnaast heeft de RTS volgens de CAG terecht rekening gehouden met de privacy van betrokkene(-n). De 
RTS wordt daarin gesteund door vaste jurisprudentie, zoals door de RTS in haar verweerschrift uiteen is 
gezet (pagina 10 en verder). De CAG kent daarbij met name gewicht toe aan rechtsoverweging 6.5 van de 
uitspraak van de rechtbank Rotterdam (ECLI: RBROT:2013:BZ5150), waarin de rechtbank onder meer 
overwoog: “Tegenover het privacybelang van de tipgever staat het belang van eiseres om de klager aan te 
spreken op zijn handelen en het zuiveren van de smet op haar goede naam. Dit belang van eiseres is echter 
niet een belang dat meeweegt bij het recht op openbaarmaking als bedoeld in de Wob. Naar vaste 
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 
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28 april 2004, LJN: AO8476) dient het recht van openbaarmaking ingevolge de Wob uitsluitend het belang 
van een goede en democratische bestuursvoering (…)”. 
 
De CAG ziet niet in op welke wijze het bekendmaken van de identiteit van de betrokkene(-n) in de 
onderhavige casus in het belang kan zijn van een goede en democratische bestuursvoering in het kader van 
de Wob. Op grond van het vorenstaande heeft de RTS volgens de CAG naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid tot haar besluit kunnen komen en verklaart de CAG het bezwaar ongegrond en zal zij adviseren 
zoals hieronder vermeld. 
 
Advies 
Op grond van al het bovenstaande komt de CAG tot de conclusie dat het besluit d.d. 9 juni 2016 van de RTS 
rechtmatig is en op zorgvuldige wijze met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving tot stand 
is gekomen. De CAG adviseert de RTS haar besluit d.d. 9 juni 2016 in stand te laten en derhalve niet tot 
verdere openbaarmaking van andere documenten (of onderdelen daarvan) over te gaan. 
 
Aldus uitgebracht door: 
Mr. T. Vroon, voorzitter, mevrouw mr. L.H.J. Vijlbrief, lid jurist, en drs. E.P. van der Hoeve, lid specialist. 
 
In tegenwoordigheid van: 
Mevrouw mr. R.E. Kroes, secretaris 
 
Namens de CAG,     Nieuwegein, 26 september 2016 
 
Mr. T. Vroon     Mevrouw mr. R.E. Kroes 
Voorzitter     Secretaris 
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Bijlage 2 - Rechtsmiddelen Regeling specialismen tandheelkunde (2015) 
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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. 
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Nader onderzoek 
 
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. 
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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 
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. 
 
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. 
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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.  
 
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 
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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. 

  



34 
 

Bijlage 3 - Samenstelling CAG per 31 december 2016 

 

Kamer voor Advies op Bezwaar  Kamer voor Geschilbeslechting 
 
Juristleden     Juristleden 
 
mr. T. Vroon, voorzitter    mr. T. Vroon, voorzitter 
 
prof. mr. dr. J.A.H.M. Hubben   prof. mr. dr. J.A.H.M. Hubben 
plaatsvervangend voorzitter   plaatsvervangend voorzitter 
 
mr. J.A.W.M. Vogels,    mr. J.A.W.M. Vogels, 
plaatsvervangend voorzitter   plaatsvervangend voorzitter 
 
mw. mr. D.B.D.L.D. Huskens, lid   mw. mr. D.B.D.L.D. Huskens, lid 
 
mw. mr. L.H.J. Vijlbrief – Smit, lid  mw. mr. L.H.J. Vijlbrief – Smit, lid 
 
mw. mr. R.M.S. Doppegieter   mw. mr. R.M.S. Doppegieter 
plaatsvervangend lid    plaatsvervangend lid 
 
mw. mr. S. van Dijk    mr. mr. S. van Dijk 
plaatsvervangend lid    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 
 
drs. E.P. van der Hoeve, kaakchirurg  drs. E.P. van der Hoeve, kaakchirurg 
lid      lid 
 
dr. T. Xi, kaakchirurg    dr. T. Xi, kaakchirurg 
lid      lid 
  
drs. F.J. Dieleman, kaakchirurg   drs. F.J. Dieleman, kaakchirurg  
plaatsvervangend lid     plaatsvervangend lid 
 

Leden specialist in opleiding 
 

mw. drs. A.J. Kouwenberg, aios- lid kaakchirurgie 
drs. T.C.T. van Riet, plaatsvervangend aios-lid kaakchirurgie

 mw. drs. V.J.E.O. Stockbroekx, aios-lid orthodontie 
mw. drs. A. Wafae, plaatsvervangend aios-lid orthodontie 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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mw. mr. J.M. van der Ven   mw. mr. J.M. van der Ven 
1e ambtelijk secretaris    1e ambtelijk secretaris 
 
mw. mr. R.E. Kroes    mw. mr. R.E. Kroes 
2e ambtelijk secretaris    2e ambtelijk secretaris 


