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1. Inleiding 

 

Voor u ligt het vijfde 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, besluiten van de RTS inbegrepen. 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. 
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2. Samenstelling CAG in 2017 
 
In het verslagjaar hebben een aantal AIOS-leden hun opleiding afgerond. AIOS-lid DMO mevrouw drs. 
A. Wafae heeft afscheid genomen. Mevrouw drs. C. Theodorou heeft haar opgevolgd. Ook AIOS-lid 
MKA mevrouw drs. A.J. Kouwenberg heeft haar opleiding afgerond en afscheid genomen. De hierdoor 
ontstane vacature zal begin 2018 worden ingevuld.   
 
Mevrouw drs. V.J.E.O. Stockbroekx heeft om décharge van haar lidmaatschap van de CAG verzocht 
wegens onverenigbaarheid van het lidmaatschap met een andere functie. Décharge is verleend. De 
hierdoor ontstane vacature zal eveneens begin 2018 worden ingevuld. 
 
De samenstelling van de CAG in 2017 is in bijlage 3 opgenomen. 
 

3. Statistieken 

 

In het verslagjaar zijn twee bezwaarschriften en één verzoekschrift ingediend. De CAG heeft drie 

hoorzittingen gehouden en daarin twee bezwaarschriften en een verzoekschrift behandeld: de beide in 

2017 ingediende bezwaarschriften en het in 2016 ingediende verzoekschrift. Het in 2017 ingediende 

verzoekschrift is ingetrokken. 

 

Eén bezwaarschrift is gegrond verklaard, het andere bezwaarschrift ongegrond. Het verzoekschrift is 

afgewezen. 

 

Zoals verwacht is het aantal ingediende bezwaar- en verzoekschriften gedaald. In maart 2018 volgt voor 

de tweede maal een grote herregistratieronde. De CAG schat in dat het jaar 2018 een toename van het 

aantal zaken zal laten zien. 

 
Bezwaarschriften 
ontvangen 

Bezwaarschriften 
afgehandeld 

Advies: 
gegrond 

Advies: 
ongegrond 

Verzoekschriften 
ontvangen 

Verzoekschriften 
behandeld 

Verzoekschriften 
ingetrokken 

2 2 1 1 1 1 1 

 

4. Samenvatting uitgebrachte adviezen en/of bindende oordelen 

 

Hierna volgen korte samenvattingen van de in 2017 uitgebrachte adviezen en/of bindende oordelen. 

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 2017. 

 

CAG (Kamer voor Geschilbeslechting) – 17 – 20102016 Geschil AIOS MKA met opleider  

De opleider besloot tot beëindiging van de opleiding van de AIOS omdat het UWV de AIOS 100% 

arbeidsongeschikt had verklaard en er geen benutbare mogelijkheden meer waren voor de functie van 

AIOS MKA. De AIOS was het niet eens met het besluit van de opleider en voerde onder meer aan dat 

het besluit onzorgvuldig en onvoldoende onderbouwd was. De AIOS meende dat haar 

opleidingsgeschiktheid op eerlijke en onbevooroordeelde wijze onderzocht en beoordeeld zou moeten 

worden, alvorens daar conclusies aan te verbinden. De AIOS wenste de opleiding tot specialist MKA 

voort te zetten en stelde voor dat zij en de opleider daarvoor gezamenlijk elders een opleidingsplaats 

zouden zoeken. 
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De CAG wees op het hybride karakter van het geschil. Enerzijds ging het om de kaders van het Besluit 

MKA 2013 waarbinnen een opleider tot beëindiging van de opleiding kan overgaan. Anderzijds ging het 

om een zieke werknemer en dus het arbeidsrecht. De CAG wees erop dat zij uitsluitend tot taak heeft 

zich een oordeel te vormen over de inhoudelijke vraag of de opleider in redelijkheid heeft kunnen 

besluiten tot het beëindigen van de opleiding. De CAG constateerde dat vanwege de aard en duur van 

de arbeidsongeschiktheid evenals het grillige verloop van de re-integratie de opleider het gebruikelijke 

spoor zoals in het Besluit MKA 2013 is verwoord niet heeft kunnen volgen. Daarnaast was de CAG van 

mening dat het Besluit MKA 2013 géén concrete aanknopingspunten bood voor het antwoord op de 

vraag of, en zo ja onder welke voorwaarden, een opleider een opleiding mag beëindigen in geval van 

langdurige onderbreking vanwege arbeidsongeschiktheid. De CAG restte niets anders dan een 

marginale toetsing en oordeelde dat de opleider in dit specifieke geval, gelet op alle daarbij betrokken 

belangen inclusief het belang van veilige patiëntenzorg en het doelmatig inzetten van opleidingsgelden, 

het besluit tot beëindiging van de opleiding van de AIOS in redelijkheid had mogen nemen. Het verzoek 

werd afgewezen. 

 

CAG (Kamer voor Advies op Bezwaar) – 17 – 02022017 Bezwaar tegen afwijzing erkenning diploma en 

inschrijving in het Register DMO 

Het bezwaar richtte zich tegen het besluit van de RTS tot afwijzing van de aanvraag tot erkenning van 

de buitenlandse opleidingstitel en het als gevolg daarvan niet registreren als orthodontist in het 

Register DMO. De RTS had, aldus belanghebbende, haar besluit niet mogen baseren op de Europese 

Richtlijn 2005/36/EG, maar had op basis van artikel D5 van het Besluit DMO 2013 tot een inhoudelijke 

beoordeling moeten komen. Eventueel had de RTS de keuze moeten geven tussen het afleggen van een 

toets of het volgen van een beoordelingsstage zodat belanghebbende kon aantonen over de vereiste 

capaciteiten te beschikken. Daar kwam bij dat de belanghebbende tijdens de bezwaarprocedure de 

Nederlandse nationaliteit had verkregen. De CAG volgde belanghebbende in haar betoog en oordeelde 

dat de RTS de aanvraag had moeten beoordelen op basis van artikel D5 van het Besluit DMO 2013 en 

niet op basis van artikel 2 lid 2 jo artikel 35 lid 2 van de Richtlijn. Toetsing aan de duur van de opleiding 

behoorde dan ook niet tot de mogelijkheden. Verder wees de CAG erop dat de RTS te snel een beroep 

heeft gedaan op het algemeen te beschermen publieke belang. Juist door wel tot een inhoudelijke 

beoordeling over te gaan had de RTS in redelijkheid kunnen vaststellen of dit belang in het gedrang zou 

komen. Nu het verwerven van de Nederlandse nationaliteit hangende de procedure eerst pas tijdens 

de hoorzitting bekend is geworden, betekende dat niet dat de RTS onzorgvuldig is geweest. Wel moet 

de RTS dit punt meenemen bij de heroverweging van het besluit in primo. De CAG achtte het bezwaar 

gegrond. 

 

CAG (Kamer voor Advies op Bezwaar) – 17 – 24042017 Bezwaar tegen voorwaardelijke inschrijving in 

het Register MKA 

De RTS besloot tot voorwaardelijke inschrijving van de MKA-chirurg voor de duur van vijf jaar, 

inhoudende dat hij binnen een jaar na dagtekening van het definitieve besluit zou hebben 

deelgenomen aan een kwaliteitsvisitatie. Voldeed de MKA-chirurg niet aan de voorwaarde, dan zou de 

inschrijving vervallen. De MKA-chirurg voerde aan dat de RTS deze voorwaarde niet had mogen stellen 

omdat de NVMKA niet had voorzien in een wijze van visitatie toegespitst op de situatie waarin hij 

verkeerde. De RTS had dit bovendien in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het besluit 

eerst zelf moeten vaststellen. De MKA-chirurg was daarnaast van mening dat de RTS hem ongelijk 

behandeld had door met twee maten te meten. Tenslotte meende de MKA-chirurg ook dat zijn 
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persoonlijk belang zwaarder woog dan het algemeen belang van handhaving van regelgeving. De 

voorwaarde was niet nodig noch effectief. 

De CAG was van oordeel dat de RTS zich terecht op het standpunt stelde dat ten tijde van het nemen 

van het besluit slechts het gegeven bekend was dat de MKA-chirurg niet had deelgenomen aan 

visitatie. Van de RTS kon niet verwacht worden dat zij, op basis van een eerdere ervaring van de MKA-

chirurg, zou preluderen op een veronderstelling dat de NVMKA mogelijk ook nu niet zou voorzien in 

een wijze van visitatie toegespitst op de situatie waarin de MKA-chirurg verkeerde. De RTS heeft 

afdoende onderbouwd waarom in dit geval juist niet van de eis van visitatie is afgeweken. In het ene 

geval volstond een “papieren visitatie” waarin de NVMKA na ontvangst van de aanvraag heeft voorzien. 

In het andere geval had betrokkene wel degelijk deelgenomen aan visitatie, nadat het besluit tot 

herintreding onder de voorwaarde van visitatie was genomen. Er was derhalve geen sprake van 

ongelijke beoordeling in gelijke gevallen. Tenslotte meende de CAG dat de MKA-chirurg géén beroep 

kon doen op het evenredigheidsbeginsel. De RTS had de aanvraag niet afgewezen, maar vaststaand 

beleid gevolgd en hem toegestaan te herintreden onder de voorwaarde van deelname aan visitatie. Het 

bezwaar werd ongegrond verklaard. 

 

Namens de Commissie    Utrecht, 14 augustus 2018 

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 uitspraken 
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UITSPRAAK 
 

Van 
De Kamer voor Geschilbeslechting van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting (CAG) ex artikel 45 
van de Regeling specialismen tandheelkunde. 
 
Uitspraak 
Uitspraak als bedoeld in artikel 76 van de Regeling specialismen tandheelkunde in het geschil tussen mw. 
drs. A, arts in opleiding tot specialist Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, wonende te B, hierna te 
noemen de AIOS, en prof. dr. C, afdelingshoofd Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Bijzondere 
Tandheelkunde en Orthodontie van het D te B, hierna te noemen de opleider. 
 
  
Verloop van de procedure 

 De AIOS dient op 20 oktober 2016 een verzoekschrift in tot beslechting van een geschil met de 
opleider. Zij maakt daarbij tevens kenbaar dat zij ook een verzoek tot bemiddeling heeft ingediend bij 
de Centrale Opleidingscommissie van het D. 

 De secretaris van de CAG bevestigt op 20 oktober 2016 de ontvangst van het verzoekschrift en geeft 
aan dit te zullen beschouwen als een pro forma ingediend verzoekschrift in afwachting van de uitkomst 
van de bemiddeling. De CAG verzoekt de AIOS haar op de hoogte te houden van de uitkomst van de 
bemiddeling. De AIOS verzuimt dit, ondanks twee expliciete verzoeken van de CAG. 

 Per brief gedateerd 9 december 2016 stelt de CAG de AIOS in de gelegenheid de gronden van het 
verzoekschrift nader aan te vullen. De CAG verwijst daarbij naar het D-document “Bemiddeling bij 
geschillen in het kader van de opleiding tot medisch specialist”. Daaruit heeft de CAG afgeleid dat de 
uitkomst van bemiddeling inmiddels bekend zou moeten zijn. De CAG stelt de AIOS een termijn van vier 
weken. 

 Per brief gedateerd 4 januari 2017 verzoekt de AIOS de CAG om uitstel van de termijn voor het nader 
aanvullen van de gronden van het verzoekschrift. De CAG gunt per brief gedateerd 5 januari 2017 de 
AIOS een tweede én laatste termijn van drie weken voor het aanvullen van de gronden van het 
verzoekschrift. 

 Op 28 januari 2017, zijnde de dag na het verstrijken van de door de CAG gestelde termijn, ontvangt de 
CAG van de AIOS de aanvulling van de gronden van het verzoekschrift. Een computercrash blijkt debet 
aan het te laat verzenden van de stukken. De CAG constateert dat de brief van de AIOS 
onvolkomenheden bevat en dat (een deel van) de bijlagen ontbreken. De CAG stelt de AIOS in de 
gelegenheid uiterlijk 3 februari 2017 de onvolkomenheden op te lossen en bijlagen aan te leveren. 

 Per e-mail van 3 februari 2017 ontvangt de CAG een correctie op de brief van 28 januari 2017 en een 
aantal aanvullende bijlagen. 

 Per e-mail van 7 februari 2017 informeert de secretaris van de CAG de AIOS dat de voorzitter van de 
CAG besloten heeft partijen te horen tijdens een hoorzitting op 24 maart 2017. Op 8 februari 2017 licht 
de secretaris van de CAG het besluit mondeling toe. Per brief van 9 februari 2017 wordt de AIOS 
formeel uitgenodigd voor een hoorzitting op 24 maart 2017. 

 De opleider dient op 13 maart 2017 het verweerschrift inclusief bijlagen in. 

 Het verzoekschrift is in aanwezigheid van partijen behandeld in een hoorzitting op 24 maart 2017 te 
Nieuwegein. Aan de zijde van de AIOS was tevens haar vader aanwezig. Aan de zijde van de opleider 
waren aanwezig: mw. E (adviseur P&O bij het D) en mw. mr. F (arbeidsjurist bij het D). 

 Van de zitting is een verslag gemaakt. 
 
Geschil 
Het geschil heeft betrekking op het besluit van de opleider van 23 september 2016 de opleiding van de 
AIOS tot specialist Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) te beëindigen. 
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Regelgeving 
De Regeling specialismen tandheelkunde (hierna: RST), in werking getreden op 1 april 2016. 
Het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2013 (hierna: Besluit MKA 2013), laatstelijk 
gewijzigd per besluit van 15 februari 2016. 
 
De feiten 

 De AIOS is op 11 november 2013 gestart met de opleiding tot MKA-chirurg. 

 Op 20 februari 2014 verscheen de AIOS zonder kennisgeving niet op het werk, dit tot grote zorgen van 
de opleider. De AIOS is op 1 april 2014 uitgevallen wegens arbeidsongeschiktheid. De opleiding tot 
specialist MKA is per voornoemde datum onderbroken. 

 De bedrijfsarts oordeelde op 15 april 2014 dat de AIOS “verminderd belastbaar in het werk is, dat 
rekening gehouden moet worden met een beperking in open en geconcentreerde aandacht en dat de 
AIOS vanwege patiëntveiligheidsredenen niet belastbaar is in patiëntgebonden 
handelingen/ingrepen.”. Inschatting van de bedrijfsarts was rekening te houden met “minimaal een 
jaar van beperking in patiëntgebonden handelingen.”.  

 Vlak voor het aflopen van de periode van beperkingen en op het moment dat de AIOS zou starten met 
stapsgewijze re-integratie in de eigen functie deed zich een nieuw medisch probleem voor. Als gevolg 
daarvan werd de periode van beperkingen met nog eens minimaal 12 maanden verlengd. 

 Van april 2014 tot en met december 2015 hebben opleider en AIOS regelmatig contact gehad over de 
re-integratie van de AIOS en het op te stellen plan van aanpak. Ook hebben in die periode contacten 
plaatsgevonden tussen de AIOS en de bedrijfsarts en tussen de bedrijfsarts en de P&O-adviseur van de 
opleider.  

 In december 2014 adviseerde een ingeschakelde arbeidsdeskundige om vanwege de beperkte en 
wisselende belastbaarheid vooralsnog geen arbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren. In plaats 
daarvan zou de arbeidsdeskundige adviseren op het moment dat er sprake was van een stabiele 
medische situatie en enige mate van belastbaarheid. 

 Gedurende voornoemde periode van arbeidsongeschiktheid mislukte de re-integratie een aantal keer 
en ook bleek het met de AIOS in contact treden en houden lastig. Dit alles was, aldus de bedrijfsarts, 
het gevolg van het gestel van de AIOS. 

 In december 2015 ontvangt de opleider een zogenaamde vooraankondiging Aanvraag WIA-uitkering. 
De AIOS is op dat moment al meer dan anderhalf jaar ziek. De AIOS vraagt in januari 2016 een WIA-
uitkering aan. 

 Op advies van de bedrijfsarts is expertise gevraagd van Stichting SEIN. Een arbeidsconsulent van SEIN 
wordt in het vierde kwartaal van 2015 bij de re-integratie van de AIOS betrokken.  

 In de maanden januari tot en met maart 2016 AIOS blijkt opnieuw dat de opleider niet in contact kan 
komen met de AIOS. Dit komt het D op een loonsanctie van het UWV te staan: het UWV geeft aan het 
re-integratieverslag niet te kunnen beoordelen omdat daarvoor contact met de AIOS noodzakelijk is. De 
AIOS is inmiddels opnieuw uitgevallen.  

 Eind maart 2016 besluit het D het salaris van de AIOS stop te zetten: de AIOS houdt zich niet aan de re-
integratieafspraken en is niet bereikbaar. Niet voor het D en ook niet voor het UWV. 

 De arbeidsconsulent van SEIN start medio april 2016 een coachingstraject met als doel “duurzame re-
integratie in passende arbeid die past bij de aandoening en mogelijkheden van de AIOS.”. Het traject 
wordt niet volledig afgerond als gevolg van het uitblijven van een reactie van de AIOS op berichten van 
de arbeidsconsulent. 

 Eind april 2016 neemt de AIOS contact op met het D en licht het uitblijven van haar reactie(s) toe. 
Tevens tekent zij medio mei 2016 bezwaar aan tegen het stopzetten van haar salaris. Het bezwaar 
wordt uiteindelijk ingetrokken geacht vanwege het uitblijven van een reactie op verzoeken van de 
Bezwarenadviescommissie in contact te treden. 

 In juni 2016 besluit het D, op voorwaarde dat de AIOS informatie overlegt, betaling van het salaris te 
hervatten. In dezelfde maand oordeelt het UWV dat het D voldoende re-integratie-inspanning heeft 



10 
 

geleverd. De AIOS zal vanaf 23 juni 2016 een loongerelateerde WGA-uitkering ontvangen. Tegen dit 
besluit van het UWV tekent de AIOS bezwaar aan. Dit bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard 
wegens het niet aanleveren van de gronden voor het bezwaar.  

 In juli 2016 is de situatie van de AIOS onderwerp van gesprek in het opleidingsoverleg. De opleider 
geeft aan voornemens te zijn de opleiding van de AIOS te beëindigen. De aanwezige leden steunen het 
besluit, evenals de telefonisch op de hoogte gestelde afwezige leden. 

 Op 9 september 2016 gaat een gepland gesprek over het voornemen de opleiding te beëindigen niet 
door vanwege afwezigheid van de AIOS. Het gesprek vindt later op de dag telefonisch plaats. De AIOS 
wordt gewezen op de mogelijkheid van bezwaar. Op 23 september 2016 volgt een schriftelijke 
bevestiging van het besluit de opleiding te beëindigen. 

 
Standpunt AIOS 
De AIOS is het niet eens met de beëindiging van de opleiding. Het besluit is onzorgvuldig genomen, het re-
integratietraject niet volgens wet- en regelgeving verlopen en het D heeft herstel van de AIOS niet 
bevorderd maar juist belemmerd. Daarnaast stelt de AIOS dat sprake is van discriminatie wegens ziekte. De 
opleider heeft het besluit onvoldoende onderbouwd, met grote gevolgen voor de persoonlijke en financiële 
situatie van de AIOS.  
 
De AIOS verzoekt dat haar opleidingsgeschiktheid op eerlijke en onbevooroordeelde wijze onderzocht en 
beoordeeld wordt, alvorens daar conclusies aan te verbinden. De AIOS wenst de opleiding tot specialist 
MKA voort te zetten en stelt voor dat zij en de opleider daarvoor gezamenlijk elders een opleidingsplaats 
zoeken. 
 
Standpunt opleider 
De opleider kan zich niet verenigen met de inhoud van het verzoekschrift. De opleider heeft de AIOS sinds 
het begin van haar afwezigheid wegens ziekte alle ruimte gegeven om te herstellen en weer inzetbaar te 
zijn op de werkvloer. Het werken in de functie van AIOS, een zeer verantwoordelijke en intensieve functie, 
vraagt om volledige belastbaarheid en inzetbaarheid. Re-integratie bleek keer op keer niet haalbaar en al 
helemaal niet op de afdeling MKA. Nadat het UWV de AIOS 100% arbeidsongeschikt had verklaard, heeft de 
opleider zijn voorgenomen besluit de opleiding te beëindigen besproken met de opleidingsgroep. Er wordt 
unaniem besloten tot beëindiging over te gaan, waarbij de opleider naast de opleidingsgroep ook de 
bedrijfsarts en P&O heeft betrokken.  
 
De opleider wijst erop dat de opleidingsgroep altijd een constructieve houding ten opzichte van de AIOS 
heeft ingenomen, maar ook heeft moeten constateren – mogelijk als gevolg van haar ziekte – dat de AIOS 
niet coachbaar noch opleidbaar was. Onder die omstandigheden is het garanderen van patiëntveilige zorg 
niet mogelijk. Het is in beider belang een besluit over de toekomst van de AIOS te nemen. Niet alleen 
vanwege de wens opleidingsgelden doelmatig aan te wenden, maar in de eerste plaats om de AIOS niet 
langer in een uitzichtloze situatie te laten verkeren.  
 
Vanzelfsprekend betreurt het de opleider dat de AIOS vanwege haar ziekte haar droom om MKA-chirurg te 
worden niet ziet uitkomen. Echter, van de opleider mag niet verlangd worden dat hij de opleiding en de 
aanstelling voortzet, nu de AIOS 100% arbeidsongeschikt is verklaard en er geen benutbare mogelijkheden 
zijn voor de functie van AIOS MKA. Dit maakt dat de opleider van mening is dat de verzoeken van de AIOS 
moeten worden afgewezen. 
 
Bevoegdheid CAG en ontvankelijkheid van het verzoek 
Op grond van artikel 44 lid 2 van de RST kan een AIOS een geschil aanhangig maken tegen alle besluiten die 
verband houden met de vorm, de inhoud of de duur van de opleiding tot specialist. Het verzoekschrift van 
de AIOS voldoet aan dit criterium. 
Ter beslechting van het geschil ex artikel 45 van de RST kent de CAG een Kamer voor Geschilbeslechting die 
bij uitspraak een bindend oordeel geeft over geschillen als bedoeld in artikel 44 lid 2 van de RST. 
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Op grond van artikel 69 van de RST dient het geschil binnen vier weken na bekendmaking van het besluit 
als bedoeld in artikel 44 lid 2 van de RST aanhangig te worden gemaakt bij de CAG. Op grond van artikel 70 
blijft niet-ontvankelijkverklaring achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de 
indiener in verzuim is geweest.  
 
Op basis van het feitencomplex stelt de CAG vast dat het besluit van de opleider op 23 september 2016 is 
genomen. De AIOS heeft op 20 oktober 2016 een verzoek tot geschilbeslechting bij de CAG ingediend. Het 
verzoekschrift is tijdig na bekendmaking van het besluit ingediend. Met betrekking tot de ontvankelijkheid 
daarvan merkt de CAG op dat eerst pas na afronding van het bemiddelingstraject de CAG de AIOS een 
termijn heeft gesteld voor het aanvullen van de gronden van het verzoekschrift. De CAG heeft deze termijn 
op verzoek van de AIOS verlengd. De AIOS heeft vervolgens tijdig, dat wil zeggen binnen de door de CAG 
gestelde termijnen, de gronden voor het verzoekschrift aangevuld. Het verzoekschrift is mitsdien 
ontvankelijk. 
 
Overwegingen 
Het geschil tussen partijen heeft een hybride karakter. Enerzijds is er sprake van een besluit van een 
opleider de opleiding van een AIOS te beëindigen. Het Besluit MKA 2013 schetst de kaders waarbinnen een 
opleider hiertoe over kan gaan. Anderzijds gaat het om een werkgever die zich geconfronteerd ziet met een 
werknemer die langer dan 2 jaar ziek is en door het UWV 100% arbeidsongeschikt is verklaard voor de 
functie van AIOS MKA. Relevante wet- en regelgeving zijn, onder andere, het Burgerlijk Wetboek en de Wet 
verbetering poortwachter. Laatstgenoemde wet- en regelgeving, aan te duiden als “het arbeidsrecht”, laat 
de CAG verder onbesproken. Immers, de CAG heeft uitsluitend tot taak zich een oordeel te vormen over de 
inhoudelijke vraag of de opleider in redelijkheid heeft kunnen besluiten tot het beëindigen van de 
opleiding. 
 
Op basis van artikel B.16. lid 7 van het Besluit MKA 2013 kan een opleider besluiten tot beëindiging van de 
opleiding wanneer de opleider de AIOS niet geschikt en niet in staat acht de opleiding voort te zetten. 
Onder normale omstandigheden vindt gedurende de opleiding ieder jaar een beoordelingsgesprek plaats 
tussen opleider en AIOS over de geschiktheid van de AIOS, aldus artikel B.16. lid 1 van het Besluit MKA 
2013. Twijfelt de opleider over de geschiktheid van de AIOS de opleiding voort te zetten, dan kan hij 
besluiten tot een geïntensiveerd begeleidingstraject (artikel B.16. lid 5 Besluit MKA 2013). 
 
De CAG constateert dat vanwege de aard en duur van de arbeidsongeschiktheid evenals het grillige verloop 
van de re-integratie de opleider het gebruikelijke spoor zoals in het Besluit MKA 2013 is verwoord niet 
heeft kunnen volgen. Uit door beide partijen overgelegde stukken, meer specifiek een verslag van een 
“opleidingsgesprek d.d. 05-02-2014”, een e-mail d.d. 13 februari 2017 met als onderwerp “te laat op het 
werk komen dd 13-02-2014” en een “tussentijds gesprek opleiding 02-04-2014”  leidt de CAG af dat aan het 
begin van de opleiding het functioneren van de AIOS in voortgangsgesprekken aan de orde is geweest. 
Opleidingsgroep en AIOS bespraken verbeterpunten en maakten afspraken over, onder andere,  
competenties zoals organisatie, professionaliteit en medisch handelen. Zo er nadien sprake zou zijn van 
mogelijke twijfels over de geschiktheid van de AIOS, heeft de opleider deze niet tijdens jaarlijkse 
beoordelingsgesprekken aan de orde kunnen laten komen noch heeft hij – in voorkomend geval - kunnen 
besluiten tot een geïntensiveerd begeleidingstraject. De AIOS is immers op 1 april 2014, vrij snel na de start 
van de opleiding, wegens ziekte uitgevallen en waardoor de opleiding is onderbroken. 
 
Uit  artikel B.2. lid 2 en 3 van het Besluit MKA 2013 valt af te leiden dat de duur van de opleiding vier jaar 
bedraagt en dat de opleiding ononderbroken wordt gevolgd en een volledige werkweek omvat. Verder 
bepaalt het Besluit in artikel B.2. lid 4 dat de duur van de opleiding in het kader van een geïntensiveerd 
begeleidingstraject om opleidingsinhoudelijke redenen kan worden verlengd. Tenslotte volgt uit artikel 
B.19. van voormeld Besluit dat er sprake is van onderbreking van de opleiding als er (tijdelijk) geen 
opleiding wordt gevolgd. Echter, het Besluit MKA 2013 biedt naar mening van de CAG géén concrete 
aanknopingspunten voor het antwoord op de vraag of, en zo ja onder welke voorwaarden, een opleider 
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een opleiding mag beëindigen in geval van langdurige onderbreking vanwege arbeidsongeschiktheid. In 
welk geval de CAG niets anders rest dan een marginale toetsing: heeft de opleider in dit specifieke geval, 
gelet op alle daarbij betrokken belangen, het besluit tot beëindiging van de opleiding van de AIOS in 
redelijkheid mogen nemen. 
 
Op het moment dat de opleider besloot tot beëindiging van de opleiding (23 september 2016) was de AIOS 
al bijna tweeëneenhalf jaar afwezig wegens ziekte en haar opleiding voor een zelfde periode onderbroken. 
De opleider besloot tot beëindiging na overleg en met unanieme instemming van de opleidingsgroep, 
waarbij hij zich baseerde op het feitencomplex en de omstandigheden zoals toen bij hem bekend. De CAG 
volgt de opleider in zijn betoog dat het Arbeidsdeskundig rapport d.d. 13 juni 2016 en het UWV-besluit d.d. 
17 juni 2016 voor zijn besluit relevante informatie bevatte. Immers, vastgesteld werd dat 1) er sprake was 
van geen benutbare mogelijkheden, 2) geen re-integratiekansen waren gemist,  3) de AIOS niet belastbaar 
was voor gangbare arbeid op de reguliere arbeidsmarkt en 4) het UWV op basis van deze bevindingen een 
WIA-uitkering zou toekennen. Naar mening van de CAG kon en mocht de opleider bij zijn besluit op deze 
informatie afgaan.  
 
Voorts lag het op de weg van de opleider deze informatie te betrekken bij het afwegen van alle betrokken 
belangen. Meer specifiek: het belang van het D veilige patiëntenzorg te bieden en opleidingsgelden 
doelmatig aan te wenden versus het belang van het door de AIOS kunnen voortzetten van de opleiding. De 
CAG stelt op basis van het Aanstellingsbesluit d.d. 30 september 2103 vast dat de opleiding tot specialist 
MKA met zich meebrengt dat de AIOS onregelmatige (nacht)diensten moet maken. Hoewel de AIOS stelt 
sinds anderhalf jaar aanvalsvrij te zijn en in voorkomend geval aanvallen na het ontwaken plaatsvinden, 
heeft herbeoordeling van haar situatie van 100% arbeidsongeschiktheid tot op de dag van vandaag niet 
plaatsgevonden. Niet met zekerheid kan gezegd worden dat de AIOS thans volledig inzetbaar en belastbaar 
is, met alle gevolgen voor de opleidbaarheid en coachbaarheid van de AIOS. Van de opleider mag en kan 
redelijkerwijs niet verwacht worden dat hij de opleiding van de AIOS hervat door te preluderen op de 
uitkomst van een eventuele herbeoordeling door het UWV en zo mogelijk het risico neemt geen veilige 
patiëntenzorg te leveren.  
 
Voorts stelt de CAG vast dat de AIOS, op het moment waarop de hoorzitting plaatsvindt, bijna drie jaar 
wegens ziekte afwezig is. Desgevraagd kan de AIOS geen uitsluitsel geven op de vraag of zij de vereiste 
Tandheelkundige opleiding voor artsen (TOVA) kan afronden. Daar voegt zij aan toe dat zij het collegegeld 
niet heeft betaald. Zonder TOVA is het voor de AIOS onmogelijk de opleiding tot MKA-chirurg af te ronden. 
Het zou naar mening van de CAG niet getuigen van het doelmatig inzetten van opleidingsgelden wanneer 
de opleiding gecontinueerd wordt zonder helderheid over het kunnen afronden van de TOVA. Nu deze 
helderheid ontbreekt mag van de opleider verwacht worden dat hij dit belang laat prevaleren boven het 
belang van de AIOS. 
 
De AIOS voert aan dat zij anderhalf jaar aanvalsvrij is, hersteld is van haar depressie, dat het goed gaat met 
haar en dat ze belastbaar is. Ze mag bovendien weer autorijden en is daarvoor neurologisch en 
psychologisch beoordeeld door het CBR. De AIOS acht zichzelf in staat de opleiding (elders) te hervatten. De 
CAG waardeert de positieve grondhouding van de AIOS, maar deelt het optimisme van de AIOS niet. Feit is, 
hoe betreurenswaardig ook, dat de AIOS 100% arbeidsongeschikt is voor de functie van AIOS MKA. De CAG 
voegt daaraan toe dat de handelwijze van de AIOS in formele procedures zoals de onderhavige, meer 
specifiek het niet reageren op verzoeken om informatie of contact en het niet dan wel te laat en/of 
incompleet aanleveren van stukken, niet wezenlijk veranderd is. Ook dit boezemt helaas weinig vertrouwen 
in voor het succesvol hervatten van de opleiding. 
 
Uitspraak 
De Kamer voor Geschilbeslechting van de CAG is van oordeel dat de opleider de opleiding van de AIOS 
heeft kunnen beëindigen en wijst het verzoek van de AIOS af. 
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Aldus uitgebracht door: 
Mr. T. Vroon (voorzitter), mw. mr. D.B.D.L.D. Huskens (lid jurist) en  
mw. drs. A.J. Kouwenberg (lid AIOS namens het specialisme MKA), in tegenwoordigheid van mw. mr. J.M. 
van der Ven (secretaris). 
 
Namens de CAG – Kamer voor Geschilbeslechting Nieuwegein, 13 april 2017 
 
Mr. T. Vroon      Mw. mr. J.M. van der Ven 
Voorzitter      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 45 lid 2 van de Regeling Specialismen Tandheelkunde. 
 
Aan 
De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen, hierna: de ‘RTS’. 
 
Onderwerp 
Advies inzake het bezwaarschrift van 2 februari 2017 van mevrouw A, in dit advies verder te noemen ‘A’, 
tegen het besluit van de RTS d.d. 29 december 2016. 
 
 
Verloop van de procedure 

 Bij brief van 2 februari 2017 heeft A via haar gemachtigde mevrouw mr. B (hierna: mr. B) pro forma 
bezwaar aangetekend tegen het besluit van de RTS van 29 december 2016 waarin haar aanvraag tot 
erkenning van haar C opleidingstitel orthodontie en inschrijving in het Nederlandse specialistenregister 
Dento-Maxillaire Orthopaedie (hierna: DMO) is afgewezen. 

 De RTS heeft op 6 februari 2017 het bezwaarschrift ter verdere behandeling doorgestuurd aan de CAG. 

 Mr. B heeft in de brief van 2 februari 2017 verzocht om een termijn van acht weken voor het aanvullen 
van de gronden van het bezwaar. De CAG heeft per e-mail op 13 februari 2017 aangegeven bereid te 
zijn aan dit verzoek tegemoet te komen, maar dat dit wel tot gevolg heeft dat de CAG haar advies zal 
moeten verdagen. 

 Mr. B is per e-mail op 16 februari 2017 namens haar cliënte akkoord gegaan met de verdaging van het 
advies. 

 De CAG heeft partijen op 13 maart 2017 uitgenodigd voor een hoorzitting op 30 juni 2017. 

 Op 12 april 2017 heeft de CAG de aanvullende gronden voor het bezwaar van A ontvangen. Een kopie 
hiervan is namens A op 13 april 2017 aan de RTS verzonden. 

 Op 19 juni 2017 heeft de CAG het verweerschrift van de RTS ontvangen. Een kopie van het 
verweerschrift is namens de RTS op 19 juni 2017 aan mr. B verzonden. 

 Tijdens een openbare hoorzitting op 30 juni 2017 heeft de CAG beide partijen gehoord. Aanwezig 
waren A, haar gemachtigde mr. B en mr. D. Namens de RTS waren dr. E (lid), mevrouw mr. F (secretaris) 
en mevrouw mr. G (jurist) aanwezig. 

 Van de hoorzitting is een verslag gemaakt. 
 
Besluit RTS 
Het bezwaar van A richt zich tegen het besluit van de RTS van 29 december 2016, waarin de RTS de 
aanvraag van A tot erkenning van haar C opleidingstitel en registratie als orthodontist in het Nederlandse 
Specialistenregister DMO heeft afgewezen. De RTS voert naar aanleiding van het bezwaar het volgende 
verweer. 
 
A beschikte ten tijde van de aanvraag over een C nationaliteit en een Braziliaans diploma van een opleiding 
in de orthodontie. Omdat A op het moment van de aanvraag geen onderdaan was van één van de landen 
behorend tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en niet beschikte over een opleidingstitel 
afgegeven binnen één van deze landen, kwam haar diploma niet in aanmerking voor automatische 
erkenning in Nederland op grond van de Richtlijn 2005/36/EG (hierna: de Richtlijn). Volgens de RTS diende 
de RTS daarom de opleiding van A inhoudelijk, naar opleidingsduur en inhoud, te beoordelen op 
gelijkwaardigheid met de Nederlandse opleiding orthodontie. 
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Artikel 2 lid 2 in samenhang met artikel 35 lid 2 van de Richtlijn bepaalt dat de opleidingsduur van de 
opleiding tot orthodontist een minimumduur heeft van drie jaar om in aanmerking te komen voor 
erkenning in een andere lidstaat. Dit minimumvereiste is van toepassing op alle verzoeken tot erkenning 
van opleidingstitels die zijn afgegeven door lidstaten van de Europese Unie. De RTS past met inachtneming 
van het gelijkheidsbeginsel dit minimumvereiste tevens toe op verzoeken van zogenaamde ‘derde landers’ 
met een diploma van buiten de EU, waarop de Richtlijn niet van toepassing is. De C opleiding van A die 
leidde tot de titel ‘H’ kende een duur van twee jaar en drie maanden, van maart 2000 tot 4 juli 2002. Deze 
opleidingsduur is daarmee korter dan de Europese minimumduur en daarom heeft de RTS besloten tot 
afwijzing van de aanvraag. Aan een inhoudelijke beoordeling van de kwalificaties voor de erkenning en 
registratie als orthodontist wordt niet toegekomen. 
 
Thans is sprake van de situatie dat A EU-onderdaan is. Dat brengt een andere juridische grondslag met zich 
mee waaraan de situatie van A dient te worden getoetst. Als EU-onderdaan valt A onder het 
toepassingsbereik van de Richtlijn. Bepalingen uit de Richtlijn kunnen worden omgezet naar nationale 
regels door het College Tandheelkundige Specialismen (het ‘CTS’). Het CTS heeft dit gedaan in hoofdstuk D 
van het Besluit DMO. Echter, niet alle bepalingen uit de Richtlijn moeten volgens de RTS worden omgezet 
naar nationale regelgeving. Voor een zogeheten ‘kan-bepaling’ uit een Europese Richtlijn geldt dat een 
lidstaat de keuze heeft om die bepaling om te zetten naar nationaal recht. Artikel 2 lid 2 van de Richtlijn is 
hier een voorbeeld van. Het CTS heeft dit artikel – bedoeld of onbedoeld - niet omgezet naar nationaal 
recht. Het Besluit DMO bevat geen bepaling die regelt hoe de RTS een verzoek tot erkenning en registratie 
beoordeelt van een onderdaan van één van de EU-lidstaten die in het bezit is van een diploma verkregen in 
een derde land. 
 
Bij een dergelijke lacune in de nationale regelgeving meent de RTS dat er sprake is van rechtstreekse 
werking van de Richtlijn en is de RTS gehouden aan de in artikel 2 lid 2 van de Richtlijn opgenomen 
restrictie dat de Europese minimumopleidingseisen in acht moeten worden genomen. De 
minimumvereisten zijn voor specialisten uiteengezet in artikel 35 van de Richtlijn. Eén van de vereisten is 
dat de opleiding ten minste een duur van drie jaar moet hebben gehad om voor erkenning in aanmerking te 
kunnen komen. Nu hier in het geval van A ook in de nieuwe situatie als EU-onderdaan niet aan is voldaan, is 
de RTS van mening dat zij niet anders kan besluiten dan de aanvraag af te wijzen. 
 
Voor zover de RTS de aanvraag van A toch naar nationaal recht zou moeten beoordelen, zoals door A wordt 
gesteld, overweegt de RTS subsidiair dat de aanvraag zou moeten worden beoordeeld aan de hand van 
artikel D4 van het Besluit DMO. Dit artikel komt het meeste overeen met de situatie van A. Ook in die 
situatie meent de RTS dat zowel naar de duur als naar de inhoud van de opleiding moet worden gekeken. 
De RTS dient hierbij de Europese minimum opleidingseisen, waaronder de duur, tevens in acht te nemen. 
Het Besluit DMO dient volgens de RTS in het licht van de Richtlijn nader te worden uitgelegd, omdat de 
erkenning en registratie door Nederland van specialistendiploma’s uit derde landen doorwerkt in de andere 
lidstaten. In het kader van de vertrouwensrelatie tussen lidstaten is het van belang dat als in Nederland een 
derde land diploma wordt erkend, daarbij in ieder geval de minimumopleidingseisen uit de Richtlijn in acht 
worden genomen.  
Bovendien dient de RTS rekening te houden met de bescherming van het publieke belang, vindt zij. Men 
moet erop kunnen vertrouwen dat een tandarts-specialistentitel slechts gevoerd wordt door tandartsen die 
een specifieke opleiding tot specialist hebben gevolgd die voldoet aan de Europese en nationale 
minimumopleidingseisen. Al met al komt de RTS voor deze situatie eveneens tot de conclusie dat de 
aanvraag van A tot erkenning en registratie als orthodontist moet worden afgewezen. 
 
De RTS is voorts van mening dat zij haar besluit van 29 december 2016 voldoende heeft toegelicht en dat 
alle belangen door de RTS bij haar besluitvorming zorgvuldig zijn afgewogen. In het verweerschrift heeft de 
RTS vervolgens de verhouding tussen de Richtlijn en de nationale regelgeving verder toegelicht en is zij ook 
ingegaan op de situatie dat A de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen. Van schending van het 
zorgvuldigheids- en legaliteitsbeginsel is aldus geen sprake. 
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De RTS erkent dat zij in haar besluit van 29 december 2016 heeft nagelaten om toe te lichten dat artikel D5 
van het Besluit DMO van toepassing was. Gelet op het nieuwe feit dat A intussen de Nederlandse 
nationaliteit heeft verkregen, treft het nader toelichten van de motivering van het besluit van 29 december 
2016 geen doel. De RTS is in het verweerschrift ingegaan op de beoordeling van de nieuwe situatie en heeft 
gemotiveerd waarom een heroverweging op basis van de nieuwe situatie niet tot een ander besluit leidt. 
Uit artikel 6:22 van de Awb volgt dat de RTS in de bezwaarfase de motivering kan aanvullen. Nu de RTS haar 
motivering in het verweerschrift heeft aangevuld kan volgens de RTS van strijdigheid met het 
motiveringsbeginsel geen sprake meer zijn. 
 
Voor wat betreft het beroep door A op de strijdigheid met ‘fundamentele rechtsbeginselen’ is de RTS van 
oordeel dat dit niet nader is onderbouwd en dat hiermee de gronden tegen het bestreden besluit niet 
worden verduidelijkt. De RTS gaat hier daarom niet verder inhoudelijk op in.  
 
Tot slot concludeert de RTS dat zij bij haar besluit van 29 december 2016 geen rekening heeft kunnen 
houden met het feit dat A de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen. Het besluit is na zorgvuldige 
voorbereiding tot stand gekomen. Het nieuwe feitenrelaas maakt de uitkomst van het besluit niet anders. 
 
Bezwaar A 
A heeft, kort samengevat, de volgende gronden voor haar bezwaar aangevoerd: 
1. De RTS heeft aan haar besluit een onbegrijpelijke redenering ten grondslag gelegd. De redenering van 

de RTS dat de opleidingsduur van de opleiding waarvoor A erkenning verzoekt niet voldoet aan de 
geldende minimumduur op basis van de Europese Richtlijn 2005/36/EG kan niet worden gevolgd. 
Richtlijnen werken niet rechtstreeks. Eerst zal naar de landelijke wetgeving moeten worden gekeken 
voordat een direct beroep wordt gedaan op de Richtlijn. Een direct beroep op de Richtlijn is alleen 
mogelijk voor burgers die dreigen te worden benadeeld door onvolledige of onjuiste omzetting van de 
Richtlijn in nationale wetgeving. 

2. De RTS had op basis van artikel D5 van het toepasselijke Besluit DMO 2013 tot een inhoudelijke 
beoordeling moeten komen. Eventueel had de RTS A de keuze moeten geven tussen het afleggen van 
een toets of het volgen van een beoordelingsstage om daarmee aan te tonen dat zij over de vereiste 
capaciteiten beschikt. 

3. De RTS had niet de mogelijkheid om de landelijke wetgeving, in dit geval het Besluit DMO, naast zich 
neer te leggen. Daar biedt de nationale en Europese wetgeving geen ruimte voor. Bovendien heeft A 
inmiddels de Nederlandse nationaliteit verkregen. Het is in strijd met het zorgvuldigheids- en 
legaliteitsbeginsel om aan deze wetgeving voorbij te gaan. 

4. De RTS heeft het besluit van 29 december 2016 onvoldoende gemotiveerd en voldoet daarmee niet 
aan het motiveringsbeginsel. 

5. De RTS gaat in haar besluit van 29 december 2016 voorbij aan fundamentele rechtsbeginselen. 
 

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

 Algemene wet bestuursrecht (Awb); 

 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG); 

 Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties; 

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

 Regeling Specialismen Tandheelkunde, d.d. 1 juli 2011, laatstelijk gewijzigd op 1 april 2016 (Regeling); 

 Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie, d.d. 1 januari 2013, laatstelijk gewijzigd op 15 februari 2016 
(Besluit DMO). 
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Overwegingen 
Een eerste overweging betreft de bevoegdheid van de CAG. Op grond van artikel 44 lid 1 van de Regeling 
kan een belanghebbende bij de RTS een bezwaarschrift indienen tegen een door de RTS genomen besluit in 
het kader van het inschrijven of doorhalen van personen in het specialistenregister als omschreven in 
artikel 27 sub b van de Regeling. Het bezwaarschrift van A voldoet aan dit criterium. De RTS heeft op grond 
van artikel 45 lid 1 van de Regeling de CAG ingesteld als commissie die adviseert over deze 
bezwaarschriften. De CAG is in casu derhalve bevoegd om advies uit te brengen aan de RTS.   
 
Een tweede overweging betreft de ontvankelijkheid van het bezwaar. De RTS heeft op 29 december 2016 
een besluit genomen in de zin van artikel 27 sub b van de Regeling. A heeft bij brief van 2 februari 2017 
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 53 lid 2 van de Regeling voldoet. De CAG acht het bezwaar derhalve ontvankelijk. 
 
Een derde overweging betreft de toepassing van de Richtlijn. De RTS heeft in haar besluit van 29 december 
2016 geconcludeerd dat A ten tijde van de aanvraag tot erkenning en registratie als orthodontist in het 
Specialistenregister over de C nationaliteit beschikte en een Braziliaans diploma ofwel een diploma uit een 
zogenoemd ‘derde land’. Volgens de RTS kwam A om deze reden niet in aanmerking voor automatische 
erkenning van haar diploma op basis van de Richtlijn (beoordeling ‘algemeen stelsel’). De CAG kan tot zover 
de redenering van de RTS volgen. 
 
Voorts heeft de RTS gemeend de opleiding van A inhoudelijk, zowel naar duur als inhoud, te moeten 
beoordelen op gelijkwaardigheid met de Nederlandse opleiding orthodontie. Hoewel de RTS heeft 
nagelaten om artikel D5 van het Besluit DMO hiervoor als grondslag in haar besluit te noemen, kan de CAG 
de RTS volgen in haar betoog dat zij dit artikel voor ogen heeft gehad bij de beoordeling van de aanvraag 
van A. Artikel D5 van het Besluit DMO ziet immers op de situatie van erkenning van beroepskwalificaties 
van een tandarts die geen onderdaan is van een land binnen de Europese Economische Ruimte of 
Zwitserland en een diploma voor orthodontie heeft behaald in een derde land. 
 
Vervolgens is de RTS bij haar verdere beoordeling echter niet meer uitgegaan van artikel D5 van het Besluit 
DMO, maar heeft zij op basis van het gelijkheidsbeginsel een beroep gedaan op artikel 2 lid 2 in samenhang 
met artikel 35 lid 2 van de Richtlijn en geconcludeerd dat de opleiding van A niet voldoet aan de Europese 
minimumduur van drie jaar. Om die reden heeft de RTS besloten de aanvraag van A af te wijzen. Aan een 
inhoudelijke beoordeling van de opleiding wordt volgens de RTS dan ook niet meer toegekomen. De 
‘switch’ die de RTS hiermee maakt van de toepassing van artikel D5 van het Besluit DMO naar de 
toepassing van artikel 2 lid 2 jo artikel 35 lid 2 van de Richtlijn acht de CAG niet juist. 
 
Zoals ook door de RTS naar voren is gebracht, is het CTS verantwoordelijk voor het omzetten van 
bepalingen uit de Richtlijn naar nationale wetgeving, in dit geval het Besluit DMO. Het CTS heeft de 
bepalingen uit de Richtlijn reeds omgezet naar het Besluit DMO in hoofdstuk D. De Europese minimumduur 
van drie jaar, zoals opgenomen in artikel 35 lid 2 van de Richtlijn, is echter niet door het CTS overgenomen 
in het Besluit DMO. In het toepasselijke artikel D5 van het Besluit DMO wordt zelfs überhaupt niet gerept 
over toetsing aan de ‘duur’ van de opleiding, daargelaten of dit al dan niet een bewuste keuze is geweest 
van het CTS.  
 
Naar het de CAG voorkomt, heeft de RTS getracht de Europese minimumduur van drie jaar via een ‘bypass’ 
route alsnog in te passen in het toetsingskader. De CAG is van oordeel dat de RTS deze bevoegdheid niet 
toekomt en zij zich in haar hoedanigheid van zelfstandig bestuursorgaan dient te beperken tot de 
uitvoering van de besluiten van het CTS, zoals is vastgelegd in de Regeling. Al zou het zo zijn dat het niet 
overnemen van de Europese minimumduur van drie jaar in het Besluit DMO een omissie is aan de zijde van 
het CTS, dan kan dit gegeven naar het oordeel van de CAG door de RTS niet aan A worden tegengeworpen 
door een rechtstreeks beroep op de Richtlijn. Uit jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie volgt dat 
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richtlijnen niet door een lidstaat tegen particulieren kunnen worden ingezet.1 De CAG deelt aldus het 
standpunt van A dat de RTS de aanvraag van A had moeten beoordelen op basis van artikel D5 van het 
Besluit DMO en geen rechtstreeks beroep kon doen op de Richtlijn.  
 
Een vierde overweging betreft de vraag of de RTS terecht niet meer is overgegaan tot een inhoudelijke 
beoordeling van de aanvraag van A. A stelt dat de opleiding wel inhoudelijk door de RTS had moeten 
worden beoordeeld en dat het onjuist is om deze beoordeling enkel niet meer te laten plaatsvinden omdat 
de opleidingsduur te kort zou zijn. Voor zover er al aan een opleidingsduur getoetst zou moeten worden, 
zou dit onderdeel zijn geweest van de integrale inhoudelijke beoordeling van de opleiding, zo stelt aldus A.  
 
De CAG merkt op dat zij heeft geconstateerd dat er een markant verschil zit tussen de relevante bepaling 
uit het oude Besluit DMO (2011) en het nieuwe Besluit DMO (2013). Het gaat dan specifiek om artikel D5 lid 
1 sub b van het oude Besluit DMO versus artikel D5 lid 1 sub a van het nieuwe Besluit DMO. In artikel D5 lid 
1 sub b van het oude Besluit DMO staat dat de aanvraag vergezeld gaat van “een bewijs een opleiding als 
bedoeld in artikel A.5. voltooid te hebben met een inhoud en duur die tenminste overeenkomt met de 
inhoud en de duur van de Nederlandse opleiding in het Specialisme Dento-Maxillaire Orthopaedie, 
afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het land van het oorsprong of herkomst” (onderstrepingen 
secretaris). In artikel D5 lid 1 sub a van het nieuwe Besluit is dit onderscheid tussen inhoud en duur van de 
opleiding in het geheel niet terug te vinden. Hierin staat dat de aanvraag vergezeld gaat van “een bewijs 
van het hebben gevolgd en voltooid van een opleiding in het specialisme Dento-Maxillaire Orthopaedie, 
afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong of herkomst”.  
 
Wat echter ongewijzigd is gebleven in het nieuwe Besluit DMO is de bepaling dat er ook door de aanvrager 
documenten dienen te worden overgelegd waaruit de beroepservaring blijkt alsmede welke aanvullende 
opleidingen en relevante bij- en nascholingen zijn gevolgd (artikel D5 lid 1 sub d oude Besluit DMO versus 
artikel D5 lid 1 sub b nieuwe Besluit DMO). De gelijkwaardigheid van de opleiding kan eventueel door de 
RTS worden beoordeeld aan de hand van een toets of een beoordelingsstage (artikel D5 lid 2 nieuwe 
Besluit DMO). Deze toets of beoordelingsstage kan achterwege blijven indien naar het oordeel van de RTS 
de opleiding waarvoor erkenning wordt aangevraagd als gelijkwaardig wordt beoordeeld aan de 
Nederlandse opleiding. 
 
De CAG interpreteert artikel D5 van het nieuwe Besluit DMO zo dat de opleiding inhoudelijk moet worden 
getoetst door de RTS, waarbij gekeken wordt naar de voltooide opleiding, de werkervaring, een eventueel 
gevolgde aanvullende opleiding en de gevolgde bij- en nascholing. Getwist kan worden over de toetsing aan 
de duur van de opleiding onder het nieuwe Besluit DMO en, als dat wel een onderdeel van de integrale 
beoordeling zou zijn, of dan getoetst moet worden aan de duur van vier jaar van de Nederlandse opleiding 
(zoals onder het oude Besluit DMO) of de Europese minimumduur van drie jaar. De regelgeving is hierin 
niet consistent. Dat gegeven in aanmerking nemende, dient naar het oordeel van de CAG de regelgeving 
niet in het nadeel van de aanvrager te worden uitgelegd.  
 
De CAG meent dat de RTS nu te snel een beroep heeft gedaan op het algemeen te beschermen publieke 
belang. Juist door wel tot een inhoudelijke beoordeling over te gaan had de RTS daarna in redelijkheid 
kunnen vaststellen of dit belang in het gedrang zou komen. Bovendien had de RTS bij gerede twijfel dan 
nog de mogelijkheid gehad om de gelijkwaardigheid van de opleiding van A verder te toetsen door middel 
van een toets of beoordelingsstage. Hoewel de CAG het met de RTS eens is dat zij oog dient te houden voor 
de bescherming van het publieke belang en dat haar besluiten tot erkenning van diploma’s van derde 
landen een zekere doorwerking zullen hebben in andere lidstaten, ziet de CAG in casu geen grondslag om 
aan de inhoudelijke beoordeling van de opleiding voorbij te kunnen gaan. 
 

                                                           
1
 HvJ EG, 05-04-1979, nr. 148/78 (arrest Ratti). 
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Een vijfde overweging betreft de statuswijziging in de nationaliteit van A. Tijdens de hoorzitting is naar 
voren gebracht dat A hangende de bezwaarprocedure de Nederlandse nationaliteit heeft verworven. De 
CAG heeft tot taak om te beoordelen of de RTS, gelet op de feiten en omstandigheden ten tijde van het 
bestreden besluit, in redelijkheid tot dat besluit heeft kunnen komen (toetsing ex tunc). Nu voor beide 
partijen pas tijdens de bezwaarprocedure bekend is geworden dat A intussen de Nederlandse nationaliteit 
heeft verworven, kan het de RTS niet verweten worden dat zij niet zorgvuldig is geweest en dit feit niet in 
haar besluitvorming heeft meegenomen. Vanzelfsprekend dient de RTS dit nieuwe feit wel mee te nemen 
in haar heroverweging van het besluit in primo. De CAG geeft de RTS daarbij in overweging om al hetgeen 
de CAG hiervoor heeft overwogen ten aanzien van de oude situatie ook mee te nemen in haar 
besluitvorming ten aanzien van de nieuwe situatie, waarbij de Nederlandse nationaliteit in plaats van de C 
nationaliteit het uitgangspunt is. 
 
Een zesde overweging betreft de vraag of de RTS haar besluit onvoldoende gemotiveerd heeft en daarmee 
in strijd heeft gehandeld met het motiveringsbeginsel, zoals door A wordt gesteld. De CAG volgt A, in het 
licht van al het vorenstaande, in deze stellingname. De CAG is van oordeel dat de motivering van de RTS ten 
aanzien van haar besluit om niet tot een inhoudelijke beoordeling van de opleiding over te gaan en de 
aanvraag van A enkel op basis van de opleidingsduur af te wijzen, te mager is. 
 
Een zevende overweging betreft de vraag of de RTS heeft gehandeld in strijd met overige fundamentele 
rechtsbeginselen. De CAG overweegt hiertoe dat zij een  deugdelijke onderbouwing aan de zijde van A mist 
om de stelling te kunnen dragen dat de RTS in strijd zou hebben gehandeld met fundamentele 
rechtsbeginselen. Niet duidelijk is geworden op welke fundamentele rechtsbeginselen hier wordt gedoeld 
en waarom voorts van schending daarvan sprake zou zijn. De CAG stelt de RTS op dit punt in het gelijk en 
zal ook verder niet inhoudelijk op deze bezwaargrond ingaan. 
 
Conclusie 
Resumerend komt de CAG tot de conclusie dat de RTS bij haar besluit van 29 december 2016 is uitgegaan 
van een onjuist toetsingskader en dat haar besluit onvoldoende is gemotiveerd. Bovendien is A 
onevenredig benadeeld nu de RTS niet tot een inhoudelijke beoordeling van haar opleiding is overgegaan. 
Op grond van het al vorenstaande acht de CAG het bezwaar gegrond en zal zij adviseren zoals hieronder 
vermeld. 
 
Advies 
De CAG adviseert de RTS haar besluit d.d. 29 december 2016 te herzien en wel met dien verstande dat zij 
alsnog tot een inhoudelijke beoordeling van de opleiding van A overgaat. 
 
Aldus uitgebracht door: 
Mr. T. Vroon, voorzitter, mevrouw mr. S. van Dijk, lid jurist, en drs. A.W.J. van den Bergh, lid specialist. 
 
In tegenwoordigheid van: 
Mevrouw mr. R.E. Kroes, secretaris 
 
Namens de CAG,    Utrecht, 16 augustus 2017 
 
 
Mr. T. Vroon    Mevrouw mr. R.E. Kroes 
Voorzitter    Secretaris  
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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 
Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) 
 
Onderwerp 
Advies inzake het bezwaarschrift van 24 april 2017 van dr. A, in dit advies verder te noemen A, tegen het 
besluit van de RTS van 17 maart 2017 
 
 
 
Verloop van de procedure 

 Bij brief van 24 april 2017 heeft A via zijn gemachtigde de heer B (hierna: B) bezwaar aangetekend 
tegen het besluit van de RTS van 17 maart 2017 hem in te schrijven in het Register Mondziekten, Kaak- 
en Aangezichtschirurgie (hierna: Register MKA) van 17 maart 2017 tot 17 maart 2022, onder de 
voorwaarde dat hij voor 17 maart 2018 heeft deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie.  

 De RTS heeft op 26 april 2017 het bezwaarschrift ter verdere behandeling doorgestuurd aan de CAG. 

 De CAG heeft partijen bij brief van 18 mei 2017 uitgenodigd voor een hoorzitting op 21 juni 2017. 

 Op 9 juni 2017 heeft de CAG het verweerschrift van de RTS ontvangen. Een kopie van het 
verweerschrift is namens de RTS op 8 juni 2017 aan A verzonden. 

 Op 20 juni 2017 zond de RTS een aanvullende productie, nummer 37, ten behoeve van de hoorzitting. 

 Tijdens een openbare hoorzitting op 21 juni 2017 heeft de CAG beide partijen gehoord. Aanwezig 
waren A en zijn gemachtigde B. Namens de RTS waren drs. C (lid van de RTS), mevrouw mr. D 
(advocaat) en mevrouw mr. E (jurist) aanwezig. 

 Van de hoorzitting is een verslag gemaakt. 
 
De feiten 

 De RTS heeft op 13 december 2016 een voorgenomen besluit aan A toegestuurd en hem in de 
gelegenheid gesteld zijn zienswijze te geven. In het voorgenomen besluit concludeerde de RTS dat A 
voldeed aan de eis omtrent de werkzaamheden en de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering 
(DKB). De RTS stelde echter vast dat A niet had deelgenomen aan een kwaliteitsvisitatie. De RTS 
concludeerde in het voorlopige besluit dat A zou worden ingeschreven voor vijf jaar onder de 
voorwaarde dat hij binnen een jaar na dagtekening van het definitieve besluit zou hebben 
deelgenomen aan een kwaliteitsvisitatie. 

 Namens A heeft B op 22 december 2016 aan de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie (NVMKA) gevraagd of de NVMKA kan c.q. wil voorzien in een wijze van visitatie 
toegespitst op de situatie van A. 

 De NVMKA heeft A op 17 januari 2017 bericht en aangegeven dat “het reglement de weg wijst”. De 
NVMKA verzocht A een lijst van verrichtingen van de afgelopen drie jaar en een operatietableau uit 
2015 en 2016 toe te zenden. De NVMKA meende A daarmee niet extra te belasten omdat de 
Permanente commissie Intercollegiale Toetsing Kaakchirurgie (PITK) ook om die informatie zou vragen. 

 B heeft op 20 januari 2017 namens A zijn zienswijze aan de RTS kenbaar gemaakt. Hij voerde aan dat A 
het niet eens was met het voorgenomen besluit omdat volgens hem de NVMKA niet kan c.q. niet wil 
voorzien in een wijze van visitatie toegespitst op de situatie waarin A verkeert. 

 De RTS ontving op 15 februari 2017 het verzoek van de NVMKA te worden gehoord als derde 
belanghebbende bij het voorgenomen besluit. De NVMKA was van mening dat het voorgenomen 
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besluit van de RTS niet onderbouwd en innerlijk tegenstrijdig was. Ook stelde de NVMKA dat A een 
scholingsprogramma zou moeten volgen gelet op het Besluit Mondziekten Kaak- en 
Aangezichtschirurgie 2013 (Besluit MKA). 

 De RTS heeft op 16 februari 2017 A verzocht om een nieuwe verklaring over zijn werkzaamheden, af te 
geven door een belastingconsulent of accountant. De RTS achtte de verklaring afgegeven door de 
werkgever, tevens echtgenote van A, onvoldoende onafhankelijk.  

 B heeft op 21 februari 2017 een accountantsverklaring toegezonden. De RTS heeft ontvangst daarvan 
op 22 februari 2017 bevestigd. 

 De RTS heeft per brief van 22 februari 2017 de NVMKA uitgenodigd de brief van 15 februari 2017 
(mondeling) toe te lichten op 6 maart 2017. Dit hebben zij tevens aan A en zijn gemachtigde kenbaar 
gemaakt. 

 B heeft namens A op 23 februari 2017 bezwaar aangetekend tegen het verzoek van de NVMKA. Hij 
verzoekt de RTS het verzoek af te wijzen dan wel niet ontvankelijk te verklaren. Tevens betwist A de 
inhoud van de NVMKA-brief van 15 februari 2017. 

 De NVMKA heeft in eerste instantie de brief van 15 februari 2017 schriftelijk toegelicht. De NVMKA 
spreekt in haar brief van 28 februari 2017 over gebreken in de vaststelling en in het voorgenomen 
besluit. De NVMKA ziet de oplossing in een scholingsprogramma en/of supervisie, te realiseren door de 
RTS.  

 Op 6 maart 2017 vindt telefonisch overleg tussen RTS en NVMKA plaats, waarin de NVMKA nogmaals 
een en ander toelicht. Van dit overleg is een verslag gemaakt dat de RTS op 8 maart 2017 aan de 
NVMKA én aan A heeft toegezonden. Tevens zond de RTS aan A een afschrift van de brief van 28 
februari 2017. Daarnaast stelde de RTS A in de gelegenheid te reageren op de standpunten van de 
NVMKA. 

 B reageert namens A op 15 maart 2017. Hij stelt dat de NVMKA geen derde belanghebbende is, niet 
gehoord had mogen worden en derhalve niet ontvankelijk is in haar verzoek. Hij betwist alles wat de 
NVMKA stelt en verzoekt de RTS om alle op het verzoek betrekking hebbende stukken niet bij de 
besluitvorming te betrekken. 

 De RTS heeft op 17 maart 2017 het besluit tot herintreding van A genomen en verstuurd. Het besluit 
hield in dat A zou worden ingeschreven in het register MKA van 17 maart 2017 tot 17 maart 2022, 
onder de voorwaarde dat hij voor 17 maart 2018 heeft deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie. A moet 
de RTS voor 17 maart 2018 informeren of hij aan de voorwaarde heeft voldaan. Voldoet hij niet aan de 
voorwaarde, dan vervalt de inschrijving. 

 
Bezwaar A 
A, althans zijn gemachtigde, heeft - samengevat - de volgende gronden voor het bezwaar aangevoerd. 
1. In algemene zin stelt A dat de eis van deelname aan visitatie niet op hem van toepassing is. Meer 

specifiek stelt hij dat het besluit in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel, alsook het rechtszekerheids-, 
gelijkheids- en evenredigheidsbeginsel is. 

2. Ten aanzien van het feit dat de eis van deelname aan visitatie niet van toepassing is voert A aan dat de 
RTS deze voorwaarde niet had mogen stellen omdat de eis van deelname aan de kwaliteitsvisitatie 
slechts van toepassing is indien de NVMKA heeft voorzien in een wijze van visitatie toegespitst op de 
situatie waarin hij verkeert. Uit art. D.25. lid 5 van het Besluit MKA volgt dat “de eis, bedoeld in art. 
D.18., eerste lid, onder c., slechts van toepassing is indien de NVMKA heeft voorzien in een wijze van 
visitatie toegespitst of de situatie waarin betrokkene verkeert.”.  

3. De RTS heeft niet heeft vastgesteld of de NVMKA heeft voorzien in een wijze van visitatie toegespitst 
op de situatie waarin A verkeert. Integendeel, de RTS had in het kader van de zorgvuldige 
voorbereiding van het besluit de NVMKA moeten benaderen met de vraag of de NVMKA dit keer wel 
heeft voorzien in een wijze van visitatie toegespitst op de situatie van A. Eerder, in 2013, had de 
NVMKA dat namelijk niet. Daar komt bij dat allerminst zeker is of A überhaupt aan de gestelde 
voorwaarde kan voldoen. Het voldoen aan die voorwaarde ligt immers niet in zijn macht, maar in die 
van de NVMKA. En, getuige het vigerende visitatiereglement, heeft de NVMKA er nog steeds niet in 
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voorzien. Bovendien is de NVMKA van mening dat zij alleen kaakchirurgische praktijken visiteert. Dit 
gegeven is bij de RTS bekend, reden waarom A van oordeel is dat de RTS het besluit in strijd met het 
zorgvuldigheidsbeginsel heeft genomen. 

4. Het besluit van de RTS is ook strijdig met het rechtszekerheids- en gelijkheidsbeginsel. De eis van 
deelname aan de kwaliteitsvisitatie is slechts van toepassing, indien de NVMKA heeft voorzien in een 
wijze van visitatie toegespitst op de situatie waarin A verkeert. Nu de RTS dit niet heeft vastgesteld, had 
zij deze voorwaarde niet mogen stellen en A het voordeel van de twijfel moeten geven. Aan redelijke 
verzoeken van A is de RTS niet tegemoet gekomen. De RTS heeft bovendien geen genoegen genomen 
met de eerder overgelegde werkgeversverklaring. Bij A is de indruk ontstaan dat er met twee maten 
wordt gemeten en hij voelt zich niet gelijkwaardig behandeld. Dit gevoel wordt versterkt door casus 
waarin de RTS ten voordele van de betreffende MKA-chirurg van de regels afwijkt. Zo volstond in één 
geval een “papieren visitatie” en blijkt uit een ander geval dat de RTS “meerdere malen ten voordele 
van de MKA-chirurg van de regels is afgeweken”. Het vertrouwen dat A eerlijk c.q. gelijk behandeld zal 
worden is tot het nulpunt gedaald. 

5. Tenslotte is er sprake van strijdigheid met het evenredigheidsbeginsel. Opvallend is dat de RTS in haar 
belangenafweging de eis van deelname aan visitatie niet heeft betrokken. De RTS lijkt van opvatting te 
zijn dat het algemeen belang van handhaving van de regelgeving zwaarder dient te wegen dan het 
persoonlijke belang van A bij onvoorwaardelijke hernieuwing van zijn inschrijving in het Register MKA. 
Doel is dat men erop moet kunnen vertrouwen dat de titel van kaakchirurg wordt gevoerd door 
tandartsen met een specifieke opleiding, die daadwerkelijk als kaakchirurg werkzaam zijn en hun 
deskundigheid op peil houden. Om van een evenredig besluit te kunnen spreken moet het besluit een 
effectief middel vormen om de doelstellingen te realiseren die met het besluit worden nagestreefd 
(vereiste van geschiktheid en het besluit moet voor het bereiken van deze doelstellingen noodzakelijk 
zijn). Op het moment dat er geen redelijke afweging is gemaakt tussen de doelstellingen en de 
belangen, dan kan een besluit ontoelaatbaar worden bevonden (vereiste van evenredigheid in strikte 
zin). In het geval van A is geen sprake van een evenredig besluit, omdat de voorwaarde zoals 
opgenomen in het besluit niet echt nodig, noch effectief is om de na te streven doelstellingen te 
verwezenlijken. 

 
A verzoekt het besluit tot herintreding te herzien, met dien verstande dat de voorwaarde dat hij vóór 17 
maart 2018 heeft deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie buiten toepassing wordt gelaten. Tenslotte tekent 
A reeds op voorhand bezwaar aan tegen het feit de RTS nu al stelt dat A, om op 17 maart 2022 in 
aanmerking te komen voor herregistratie, dan weer ten volle aan de herregistratie-eisen dient te voldoen. 
 
Verweer RTS 
De RTS, althans haar advocaat D, heeft het volgende verweer gevoerd. 
1. De NVMKA moet inderdaad voorzien in een wijze van visitatie die is toegespitst op de situatie van A. 

Ten tijde van het nemen van het besluit van 17 maart 2017 heeft de RTS, overigens na navraag te 
hebben gedaan bij de NVMKA, vastgesteld dat er geen reden was om al te veronderstellen dat de 
NVMKA A niet zou willen visiteren. Bovendien zou, om vast te kunnen stellen dát de NVMKA niet in een 
bepaalde wijze van visitatie heeft voorzien, A eerst een verzoek daartoe moeten hebben ingediend. En 
daar was ten tijde van het nemen van het bestreden besluit nog geen sprake van. Inmiddels is bij de 
RTS bekend dat A op 5 april jl. een verzoek bij de NVMKA heeft ingediend. 

2. De RTS bestrijdt dat er sprake is van strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel. De “papieren visitatie” 
volstond pas nádat de betreffende MKA-chirurg een verzoek voor visitatie had ingediend. En in de 
tweede zaak waarnaar A verwijst was eveneens de voorwaarde verbonden dat betrokkene voor een 
bepaalde datum moet voldoen aan de eis van deelname aan het visitatieprogramma. A is dus op gelijke 
wijze behandeld. 

3. Van strijdigheid met het evenredigheidsbeginsel is volgens de RTS evenmin sprake. Immers, om een 
succesvol beroep daarop te kunnen doen, moet A onderbouwen dat en waarom het besluit dermate 
grote gevolgen voor hem heeft, dat de RTS in redelijkheid niet tot het besluit had mogen komen. 



23 
 

Daarnaast mogen de nadelige gevolgen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te 
dienen doelen. A onderbouwt dit niet, waardoor deze grond voor het bezwaar geen doel treft. 

 
De RTS heeft begrip voor het feit dat A omwille van behoud van rechten bezwaar heeft aangetekend. De 
RTS kan echter niet anders concluderen dan dat het bezwaar geen doel treft. Er staat niet vast dat de 
NVMKA niet bereid is om A te visiteren. Datzelfde geldt voor het bezwaar met betrekking tot de in 2022 te 
stellen eisen. Het is nog niet bekend of een verzoek voor visitatie tegen die tijd zal worden afgewezen noch 
is nu bekend wat zijn situatie op dat moment zal zijn. 
 
Regelgeving 
De CAG heeft vastgesteld dat de volgende regelgeving van toepassing is: 

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

 Regeling Specialismen Tandheelkunde van 17 september 2015, in werking getreden op 1 april 2016 (de 
Regeling) 

 Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2013 (Besluit MKA) 

 Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

 PITK-visitatiereglement 2015. 
 
Bevoegdheid CAG en ontvankelijkheid van het verzoek 
Op grond van artikel 44 lid 1 van de Regeling kan een belanghebbende bij de RTS een bezwaarschrift 
indienen tegen een door de RTS genomen besluit in het kader van het inschrijven en doorhalen van 
personen in een specialistenregister en het herregistreren, opnieuw inschrijven van herintreders en het 
doorhalen van die inschrijvingen (artikel 27 onder b. of c. van de Regeling). Het bezwaarschrift van A 
voldoet aan dit criterium. 
 
De CAG kent een Kamer voor Advies op Bezwaar, die adviseert over bezwaarschriften als bedoeld in artikel 
44, eerste lid van de Regeling. Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift 
bij de RTS. Op grond van artikel 55, eerste lid, van de Regeling bedraagt de termijn voor het indienen van 
een bezwaar zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het desbetreffende 
besluit is bekendgemaakt. Op grond van artikel 57 van de Regeling blijft niet-ontvankelijkheid achterwege 
indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 
 
Op basis van het feitencomplex stelt de CAG vast dat de RTS het bestreden besluit op 17 maart 2017 
genomen heeft. Namens A heeft B op 24 april 2017 bezwaar gemaakt. De RTS heeft op 26 april 2017 het 
bezwaarschrift ter verdere behandeling doorgestuurd aan de CAG. Het bezwaarschrift is tijdig ingediend en 
mitsdien ontvankelijk. 
 
Toelaten nadere stukken ex artikel 59 van de Regeling 
Bij brief van 18 mei 2017 heeft de secretaris beide partijen tot en met 11 juni 2017 de gelegenheid geboden 
om relevante stukken in te dienen. De RTS heeft op 20 juni jl. een stuk toegezonden, productie 37. A 
wenste ter zitting eveneens een aanvullend stuk (productie 38) in te dienen.  
 
Hoewel partijen ter zitting hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het alsnog toelaten van de 
stukken, is de CAG evenwel van oordeel dat de stukken niet tijdig, dat wil zeggen niet tot 10 dagen voor de 
hoorzitting, zijn ingediend. De CAG overweegt verder dat in het geval de stukken wél ter zitting zouden 
worden toegelaten, de CAG geen tijd zou hebben om de status en de implicaties van de aanvullende 
producties te doorgronden. De CAG bepaalt dat de aanvullende producties 37 en 38 niet tot het 
procesdossier zullen worden toegelaten en anderszins ook niet bij haar overwegingen betrokken zullen 
worden. 
 
 



24 
 

Overwegingen 
Een eerste overweging betreft de vertegenwoordiging van de RTS ter zitting. A betoogt dat sprake is van 
strijdigheid met artikel 58, zesde lid van de Regeling: “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.”. 
Het woord “een” zou aldus gelezen moeten worden dat namens de RTS slechts “één” vertegenwoordiger 
aanwezig is. De RTS is van oordeel dat deze enge interpretatie ertoe zou leiden dat uitsluitend de advocaat 
van de RTS aanwezig is, hetgeen nooit de bedoeling kan zijn.  
 
De CAG wijst erop dat per brief en e-mail van 18 mei 2017, dus ruim vóór de hoorzitting, aan zowel A als 
aan zijn gemachtigde de samenstelling van de vertegenwoordiging van de RTS kenbaar is gemaakt. Vanuit 
dat licht bezien is de CAG van oordeel dat A ampel de tijd heeft gehad bezwaar aan te tekenen tegen de 
samenstelling zoals aan hem gecommuniceerd. Indien het bezwaar de CAG tijdig had bereikt, dan had de 
CAG zich kunnen beraden en met partijen in overleg kunnen gaan. Nu A eerst pas ter zitting overgaat tot 
het benoemen van dit procedurele punt, kan de CAG niet anders concluderen dan dat het punt kennelijk 
niet zodanig zwaarwegend was dat dit tot onmiddellijk protest c.q. bezwaar heeft geleid, laat staan dat A in 
zijn belangen zou zijn geschaad door de samenstelling van de vertegenwoordiging van de RTS ter zitting. 
 
Los van voorgaande, constateert de CAG dat als het gaat om bijstand of vertegenwoordiging van de RTS 
een relevante bepaling in de Regeling lijkt te ontbreken. De CAG geeft daarom de RTS in overweging te 
bezien hoe de positie van de RTS verduidelijkt kan worden en nader vorm kan krijgen. 
 
Een tweede overweging betreft de stelling van A dat de RTS de eis van deelname aan visitatie niet had 
mogen stellen nu de NVMKA niet heeft voorzien in een wijze van visitatie toespitst op de situatie waarin hij 
verkeert. Artikel D.25. vijfde lid Besluit MKA is namelijk bepalend: de visitatie-eis is slechts van toepassing 
indien de NVMKA heeft voorzien in een wijze van visitatie toegespitst op de situatie waarin betrokkene 
verkeert. Het is, aldus A, de taak van de RTS om vast te stellen óf dat ook het geval is, hetgeen de RTS niet 
heeft gedaan.  
 
De CAG wijst erop dat het de individuele verantwoordelijkheid van A is te voldoen aan de voor herintreding 
geldende eisen. Daarnaast wijst de CAG erop dat de CAG slechts tot taak heeft zich een oordeel te vormen 
over de inhoudelijke vraag of de RTS in redelijkheid een voorwaarde aan de herinschrijving had mogen 
verbinden gegeven de situatie zoals deze bestond ten tijde van het nemen van het besluit (toetsing ex 
tunc). 
 
Leidend is artikel D.25. Besluit MKA onder het kopje Herintreding. Daaruit volgt dat A een aanvraag moet 
indienen (eerste lid), waarna de RTS op grond van de door hem overgelegde bewijsstukken beoordeelt of 
hij in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de doorhaling tot het tijdstip van de aanvraag om opnieuw te 
worden ingeschreven aan de eisen voor herregistratie heeft voldaan (tweede lid). Deze eisen worden nader 
uitgewerkt in artikel D.18. Besluit MKA en hebben betrekking op: a. het in voldoende mate en regelmatig 
uitoefenen van het specialisme, b. het in voldoende mate deelnemen aan deskundigheids-bevorderende 
activiteiten en c. het deelnemen aan het visitatieprogramma van de NVMKA.  
 
De CAG stelt vast dat A een aanvraag tot herintreding heeft ingediend en dat de RTS op basis van door hem 
overgelegde bewijsstukken heeft vastgesteld dat hij voldoet aan de in artikel D.18. Besluit MKA onder a. en 
b. gestelde eisen. De RTS heeft daarnaast vastgesteld dat hij niet heeft voldaan aan de onder c. gestelde 
eis: A heeft ten tijde van de aanvraag niet deelgenomen aan het visitatieprogramma van de NVMKA.  
  
De CAG volgt A niet in zijn stellingname. Zoals aangegeven, lag het op de weg van A om te voldoen aan de 
eisen voor een positief en onvoorwaardelijk besluit tot herintreding. Het belang van patiëntveiligheid ligt 
daaraan ten grondslag: iedere patiënt die zich tot een MKA-chirurg wendt, moet erop kunnen vertrouwen 
dat degene waartoe hij zich wendt voldoet aan de vigerende kwaliteitseisen. Wenst A zich in het 
maatschappelijk verkeer te presenteren als MKA-chirurg, dan zal hij moeten voldoen aan de eisen waaraan 



25 
 

alle MKA-chirurgen moeten voldoen, inclusief visitatie. Op het moment dat A de aanvraag tot herintreding 
indiende, had hij niet deelgenomen aan visitatie noch had hij een aanvraag terzake bij de NMVKA 
ingediend. Terecht stelt de RTS zich op het standpunt dat ten tijde van het nemen van het besluit slechts 
het gegeven bekend was dat A niet had deelgenomen. Van de RTS kon niet verwacht worden dat zij, op 
basis van een ervaring van A uit 2013, zou preluderen op een veronderstelling dat de NVMKA mogelijk ook 
nu niet zou voorzien in een wijze van visitatie toegespitst op de situatie waarin A verkeerde. Dat was 
immers nog niet vast komen te staan en volgde ook niet uit het contact dat de RTS met de NVMKA had in 
het kader van de zorgvuldige voorbereiding van het besluit. Van schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 
is dan ook geen sprake, zodat dit onderdeel van het bezwaar geen doel treft. 
 
Een derde overweging betreft het rechtszekerheids- en gelijkheidsbeginsel.  
Ten aanzien van de rechtszekerheid merkt de CAG op dat het bestreden besluit is genomen op grond van 
het Besluit MKA, zodat reeds om die reden geen sprake van schending van de rechtszekerheid is (zie de 
tweede overweging). Voorts heeft de RTS afdoende onderbouwd waarom in de twee door A aangehaalde 
eerdere uitspraken in andere zaken, de RTS juist niet van de derde eis is afgeweken. In het ene geval 
volstond een “papieren visitatie” die, zoals de CAG begrijpt, kennelijk een wijze van visitatie was waarin de 
NVMKA na ontvangst van de aanvraag heeft voorzien. In het andere geval heeft betrokkene wel degelijk 
deelgenomen aan visitatie, nadat het besluit tot herintreding onder de voorwaarde van visitatie was 
genomen. Naar het oordeel van de CAG is derhalve geen sprake van ongelijke beoordeling in gelijke 
gevallen. Resumerend: de CAG is van oordeel dat deze beginselen van behoorlijk bestuur niet geschonden 
zijn. 
 
Een vierde overweging betreft het evenredigheidsbeginsel. De CAG deelt het verweer van de RTS dat om 
een succesvol beroep op het beginsel van evenredigheid te kunnen doen, A moet onderbouwen dat en 
waarom het besluit dermate grote gevolgen voor hem heeft, dat de RTS in redelijkheid niet tot het besluit 
had mogen komen. Daarnaast mogen de nadelige gevolgen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met 
het besluit te dienen doelen. In haar tweede overweging heeft de CAG al het belang van patiëntveiligheid 
genoemd en het om die reden door MKA-chirurgen moeten voldoen aan drie kwaliteitseisen. De RTS heeft 
geoordeeld dat A aan twee van die drie eisen voldoet: uren werkervaring en uren DKB. De RTS heeft 
vervolgens de aanvraag van A niet afgewezen, maar besloten A te laten herintreden op voorwaarde dat hij 
binnen één jaar na het besluit aan de derde eis voldoet: deelname aan visitatie. De CAG is van oordeel dat 
onder die omstandigheden niet gesproken kan worden van dermate grote en nadelige gevolgen voor A dat 
het bestreden besluit om reden van evenredigheid geen stand kan houden. Bovendien verzuimt A te 
onderbouwen waarom het besluit onevenredig is in verhouding tot het met het besluit te dienen doel. De 
RTS lijkt juist het belang van evenredigheid voor ogen te hebben gehad, door de aanvraag niet af te wijzen 
maar vaststaand beleid te volgen en A toe te staan te herintreden onder de voorwaarde van deelname aan 
visitatie. 
 
Een laatste, terzijde overweging betreft de rol c.q. de positie van de NVMKA. De CAG begrijpt op basis van 
het in deze zaak besproken normenkader, dat de mogelijkheid tot visiteren van een betrokkene afhankelijk 
is van besluitvorming van de NVMKA – de wetenschappelijke vereniging – althans van de wijze waarop de 
NVMKA haar visitatieprogramma thans heeft ingericht. De NVMKA draagt in belangrijke mate bij aan het 
borgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van MKA-chirurgen. Immers, de NVMKA voorziet in het 
kunnen voldoen aan één van de drie eisen voor registratie in het Register MKA: deelname aan visitatie. In 
het vigerende reglement is het niet geheel hypothetisch dat het instrument van visitatie in het kader van 
herintreding – los van deze zaak – een spanningsveld zou kunnen opleveren in die zin dat een betrokkene 
gevisiteerd moet worden om te kunnen herintreden als MKA-chirurg, maar omdat hij niet werkzaam is als 
MKA-chirurg, hij niet kan deelnemen aan visitatie. Juist door wél te voorzien in een wijze van visitatie 
toegespitst op de situatie van een betrokken herintreder die aan dit beeld voldoet, kan de NVMKA invulling 
geven aan het doel dat zij zichzelf gesteld heeft, te weten het toetsen van de praktijkvoering aan de hand 
van door de NMVKA vastgestelde normen en gezichtspunten, zodanig dat daardoor inzicht in de kwaliteit 
verkregen wordt en verbeterpunten opgepakt worden. De RTS, als toetsende instantie, is van haar kant 
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gebaat bij heldere en duidelijke regels. Het is de vraag of dit doel afdoende wordt bereikt met de wijze 
waarop de visitatiemogelijkheden van de NVMKA thans zijn ingericht. Het is niet aan de CAG om hierover 
een vérgaande opvatting af te geven, nu deze vraag in de ter beoordeling voorgelegde zaak niet van invloed 
is op het oordeel. De CAG geeft evenwel, in het licht van het vorenstaande, de RTS in overweging met de 
NVMKA in overleg te treden over het op gepaste wijze nader  invulling geven aan de mogelijkheid van 
visitatie in geval van herintreding. 
 
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. 17 maart 2017 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. 17 maart 2017 in stand te laten.  
 
Aldus uitgebracht door: 
Mr. J.A.W.M. Vogels, voorzitter, mevrouw mr. D.B.D.L.D. Huskens, lid jurist,  
drs. E.P. van der Hoeve, lid specialist. 
 
In tegenwoordigheid van: 
Mevrouw mr. J.M. van der Ven, secretaris 
 
Namens de CAG – Kamer voor Advies  Utrecht, 7 juli 2017 
 
Mr. J.A.W.M. Vogels    Mw. mr. J.M. van der Ven 
Voorzitter     Secretaris 
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Bijlage 2 - Rechtsmiddelen Regeling specialismen tandheelkunde (2016) 
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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. 
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Bijlage 3 - Samenstelling CAG per 31 december 2017 

 

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    mw. 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 
 

AIOS- lid kaakchirurgie: vacature 
drs. T.C.T. van Riet, plaatsvervangend AIOS-lid kaakchirurgie

 AIOS-lid orthodontie: vacature 
mw. drs. V.J.E.O. Stockbroekx, 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 
 


