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1. Inleiding 

 

Dit is het derde 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 zal, na het besluit van instemming van de 

minister, in 2016 in werking treden. De gewijzigde Regeling brengt géén verandering in de taakstelling 

van de CAG met zich mee. 

 

Kamer voor Advies op Bezwaar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Kamer voor Geschilbeslechting 

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

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

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

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

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

leden zitting te houden. 

 

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

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

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

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

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

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

hoorzitting van de Kamer voor Geschilbeslechting. 
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2. Samenstelling CAG in 2015 
 
In het verslagjaar is afscheid genomen mw. mr. A. Tingen, lid jurist. Zij heeft verzocht om décharge 
vanwege onverenigbaarheid van functies. Mw. mr. H.A. van Andel – Weterman, plaatsvervangend lid 
jurist, heeft eveneens verzocht om décharge vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. 
 
Ook is afscheid genomen van twee (plaatsvervangende) aios-leden vanwege het afronden van de 
opleiding tot tandarts-specialist. Het betreft: drs. E.P. van der Hoeve en drs. T. Xi.  
 
De CAG heeft nieuwe (plaatsvervangende) jurist-leden geworven. Een aantal van deze leden is tevens 
benoemd tot plaatsvervangend voorzitter. Door het hoofdbestuur van de KNMT is een tweede 
ambtelijk secretaris aan de CAG toegevoegd. 
 
De samenstelling van de CAG in 2015 is in bijlage 3 opgenomen. 
 
 

3. Statistieken 

 

In het verslagjaar zijn zeven bezwaarschriften ingediend. Vijf daarvan zijn in de loop van het jaar 

ingetrokken. De CAG heeft 3 bezwaarschriften behandeld: twee ingediend in 2014 en één ingediend in 

2015. Het andere in 2015 ingediende bezwaarschrift zal begin 2016 behandeld worden. Er zijn in het 

verslagjaar géén verzoekschriften ingediend. 

 

De CAG heeft drie hoorzittingen gehouden en drie adviezen uitgebracht. Twee van de drie 

hoorzittingen betroffen in 2014 ingediende bezwaren. De CAG heeft driemaal het advies “bezwaar 

ongegrond” uitgebracht, waaraan in twee gevallen een extra overweging is toegevoegd. 

 

Het aantal ingediende bezwaarschriften is gedaald ten opzichte van 2014. Opvallend is dat ook in dit 

verslagjaar een groot deel van de ingediende bezwaarschriften later is ingetrokken: ruim 70%. Een 

stijging van 20% ten opzichte van 2014.  

 
Bezwaarschriften 
ontvangen 

Bezwaarschriften 
afgehandeld 

Ingetrokken Advies: 
(gedeeltelijk) 
Gegrond 

Advies: 
ongegrond 

Niet 
ontvankelijk 

In 2016 te 
behandelen 

7 31 5 - 3  1 

 
 

4. Samenvatting uitgebrachte adviezen en/of bindende oordelen 

 

Hierna volgen korte samenvattingen van de in 2015 uitgebrachte adviezen. Allen zijn in 

geanonimiseerde vorm opgenomen in bijlage 1. In bijlage 2 is hoofdstuk V van de Regeling opgenomen. 

In bijlage 3 de samenstelling van de CAG per 31 december 2015. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Inclusief twee in 2014 ingediende bezwaarschriften. 



4 
 

CAG (Kamer voor Advies op Bezwaar) – 15 – 09072015 Herintreding  

De MKA-chirurg maakte bezwaar tegen het besluit van de RTS tot hernieuwing van de inschrijving op 

voorwaarde dat de MKA-chirurg voor een bepaalde datum alsnog voldeed aan de eis van deelname aan 

het visitatieprogramma. De MKA-chirurg was van mening dat de RTS het besluit niet zorgvuldig had 

voorbereid. Bovendien stond het besluit niet in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. 

Daarnaast zette de MKA-chirurg vraagtekens bij het accreditatiesysteem van de NVMKA. De wijze van 

beoordeling leidde aldus de MKA-chirurg tot willekeur en strijdigheid met het rechtzekerheids- en 

vertrouwensbeginsel. De CAG kwam tot de conclusie dat het RTS-besluit rechtmatig en op zorgvuldige 

wijze met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving tot stand gekomen was. De RTS heeft 

zich coulant opgesteld door de MKA-chirurg de nodige respijt te gunnen en in haar belangenafweging 

meerdere malen ten voordele van de MKA-chirurg van de regels af te wijken. De CAG achtte het 

bezwaar ongegrond, maar gaf de RTS in overweging om haar besluit te herzien, met dien verstande dat 

de MKA-chirurg met terugwerkende kracht per eerdere datum zou worden ingeschreven in het register 

MKA. 

 

CAG (Kamer voor Advies op Bezwaar) – 15 – 09112014 Herregistratie 

De RTS besloot tot afwijzing van de aanvraag tot herregistratie in het register DMO. Uit de door de 

orthodontist overgelegde stukken bleek niet dat de orthodontist aan de herregistratie-eis van 

tenminste zestien uren patiëntgebonden werkzaamheden had voldaan. De registratie van de 

orthodontist werd daarom doorgehaald. De orthodontist A was van oordeel dat hij voldoende 

bewijsstukken had ingediend en dat de RTS, in die gevallen waarin een gevraagde verklaring ontbrak, 

ook andere bewijsstukken zou moeten accepteren.  De CAG stelde in de eerste plaats vast dat de 

documenten die door de orthodontist zijn overgelegd niet voldeden aan de eisen die de RTS ten 

aanzien van de te overleggen bewijsstukken heeft gesteld. Bovendien kon de CAG uit stukken niet 

opmaken om welke vormen van “patiëntgebonden zorg” het ging. Ook op andere wijze kon de 

orthodontist zijn stelling niet aannemelijk maken.  De RTS heeft de orthodontist voldoende 

mogelijkheden geboden om andere bewijsstukken aan te leveren en is zij in haar bewijswaardering 

reeds coulant geweest. De orthodontist heeft onvoldoende gemotiveerd, noch schriftelijk aangetoond, 

dat er feiten en/of omstandigheden waren leidende tot verschoonbare redenen buiten zijn schuld voor 

het niet tijdig kunnen indienen van de vereiste verklaringen. De CAG achtte het bezwaar op alle 

onderdelen ongegrond. 

 

CAG (Kamer voor Advies op Bezwaar) – 15 – 26082014 Herregistratie  

De MKA-chirurg tekende bezwaar aan tegen het besluit van de RTS de inschrijving in het register MKA 

te hernieuwen op  voorwaarde dat voor bepaalde datum alsnog aan de eis van 200 uur 

deskundigheidsbevordering was voldaan en deelgenomen aan het visitatieprogramma. De MKA-chirurg 

was van mening dat hij wel voldoende punten had verzameld. Tevens voerde hij aan dat hij door 

toedoen van de NVMKA niet tijdig aan het visitatieprogramma kon deelnemen. Daarnaast weigerde de 

RTS de door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) uitgevoerde visitatie te beoordelen en te 

vergelijken met de vereiste kwaliteitsvisitatie. De CAG achtte het onderdeel van het bezwaar dat 

betrekking had op de uren deskundigheidsbevordering gegrond. Immers, de RTS had na een 

zienswijzegesprek en het betrachten van coulance geoordeeld dat de MKA-chirurg toch aan de 

voorwaarde had voldaan. De overige onderdelen van het bezwaar achtte de CAG ongegrond. In dit 

verband overwoog de CAG, onder andere, dat het tot de professionele standaard van de MKA-chirurg 

behoort op de hoogte te zijn van en te voldoen aan (wettelijke) herregistratie-eisen. De MKA-chirurg 
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heeft de aanvraag tijdig ingediend, maar hij heeft ondanks de coulance van de RTS verzuimd tijdig aan 

de visitatie-eis te voldoen. Ook heeft de MKA-chirurg geen inzage verleend in het IGZ-rapport, 

waardoor de RTS niet heeft kunnen beoordelen of dat rapport in de plaats gesteld kan worden van de 

kwaliteitsvisitatie van de NVMKA.  

 

Namens de Commissie    Nieuwegein, 31 juli 2016 

voor Advies en Geschilbeslechting 

 

                                  
     

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

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

Van 
De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting (CAG) ex artikel 45 lid 2 van de Regeling Specialismen 
Tandheelkunde, d.d. 1 juli 2011 van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde (KNMT). 
 
Aan 
De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen, hierna: de ‘RTS’. 
 
Onderwerp 
Advies inzake het bezwaarschrift d.d. 9 juli 2015 van de heer A., in dit advies verder te noemen ‘A’, tegen 
het besluit van de RTS d.d. 29 mei 2015. 
 
 
 
Verloop van de procedure 
Per e-mail van 12 juni 2015 heeft A de RTS verzocht om het besluit van 29 mei 2015 te herzien. Dit besluit 
hield in dat A met terugwerkende kracht per 3 oktober 2014 in het register Mondziekten, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie (MKA) wordt ingeschreven onder de voorwaarde dat voor 29 mei 2016 alsnog is 
voldaan aan de eis van deelname aan het visitatieprogramma. A dient de RTS voor 28 mei 2016 te 
informeren dat aan deze voorwaarde is voldaan. 
 
Het verzoek van 12 juni 2015 is op 17 juni 2015 en 22 juni 2015 door A herhaald.  
 
De RTS heeft bij brief van 26 juni 2015 aangegeven dat zij de e-mails d.d. 12, 17 en 22 juni 2015 aanmerkt 
als een ‘pro forma’ bezwaarschrift en heeft deze ter verdere behandeling doorgestuurd naar de CAG. De 
CAG ontving het ‘pro forma’ bezwaarschrift op 26 juni 2015. Op 9 juli 2015 heeft A per brief laten weten 
dat hij bezwaar maakt tegen het besluit tot herintreding onder voorwaarden d.d. 29 mei 2015. 
 
De CAG stelde A tot 3 augustus 2015 in de gelegenheid de gronden van het bezwaarschrift aan te vullen. 
Het aanvullend bezwaarschrift is op 20 juli 2015 ingediend.  
 
De CAG heeft partijen bij brief d.d. 6 juli 2015 uitgenodigd voor een hoorzitting op 18 september 2015. Op 
verzoek van A is deze hoorzitting verplaatst naar 21 augustus 2015. 
 
A heeft op 30 juli 2015 ter aanvulling op het bezwaarschrift nadere stukken (8 bijlagen) ingediend.  
 
De RTS heeft op 11 augustus 2015 het verweerschrift ingediend. 
 
Het bezwaarschrift is op 21 augustus 2015 in een openbare hoorzitting behandeld. A is in bijzijn van zijn 
gemachtigde, mr. B, verschenen. Namens de RTS waren mevrouw mr. C (secretaris) en de heer mr. D (jurist 
RTS) aanwezig. 
 
Besluit RTS 
Het bezwaar van A richt zich tegen het besluit van 29 mei 2015, waarin de RTS naar aanleiding van de 
aanvraag d.d. 9 februari 2015 tot herintreding in het register MKA, heeft besloten om A met 
terugwerkende kracht per 3 oktober 2014 in te schrijven in het register MKA onder de voorwaarde dat voor 
29 mei 2016 is deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie. 
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Naar het oordeel van de RTS is het bezwaar van A tegen het besluit van 29 mei 2015 ongegrond, met 
uitzondering van de drie geaccrediteerde punten die, per abuis, niet zijn meegerekend. 
 
Op hoofdlijnen voert de RTS het volgende verweer: 

1. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de deskundigheidsbevordering te 
laten accrediteren door de NVMKA en vervolgens tijdig aan te leveren bij de RTS. De RTS heeft bij 
elk besluit dat zij heeft genomen veelvuldig contact gehad met A en zijn gemachtigde. De RTS is 
daarbij uitgegaan van het aantal punten deskundigheidsbevordering dat door A bij de RTS is 
aangeleverd en is beoordeeld en geaccrediteerd door de NVMKA. 

2. Herintreding met terugwerkende kracht voor de datum van de aanvraag is niet mogelijk. De RTS is 
uit coulance voor A op zoek gegaan naar het ‘omslagpunt’, waarop A voldeed aan de eisen voor 
herintreding. Dit was op 3 oktober 2014, waardoor A met terugwerkende kracht per 3 oktober 
2014 kon herintreden. De RTS kon pas op 29 mei 2015 de vroegst mogelijke datum van 
herintreding vaststellen, omdat A pas op 20 april 2015, in combinatie met het zienswijzegesprek 
van 21 mei 2015, heeft aangetoond per 3 oktober 2014 te voldoen aan de eisen voor herintreding. 
De RTS is van mening dat nu A zich pas op 8 september 2014 bij de RTS heeft gemeld met een 
verzoek tot herintreding, niet van de RTS kan worden gevraagd A met terugwerkende kracht in te 
schrijven vanaf 22 juni 2014.  

3. Voor zover A het niet eens is met het oordeel van de NVMKA ten aanzien van de accreditatie van 
bepaalde bij- en nascholingsactiviteiten, dient A zich tot de NVMKA te wenden. De regelgeving van 
het CTS legt de accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten neer bij de 
wetenschappelijke verenigingen, in dit geval de NVMKA. De RTS neemt de door de NVMKA 
geaccrediteerde punten over. De RTS heeft A uit service zoveel als mogelijk geholpen bij het 
verkrijgen van inzicht in de juiste geaccrediteerde punten. 

4. De RTS kan schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het 
gelijkheidsbeginsel, niet plaatsen. De RTS heeft A keer op keer uitstel verleend en coulance 
getoond met betrekking tot het alsnog voldoen aan de eisen en het aanleveren van bewijsstukken. 
Zo is ook tweemaal de referteperiode ten voordele van A verlengd. 

5. Ten aanzien van de door A gestelde financiële schade, stelt de RTS dat het voor rekening en risico 
van A komt dat hij werkzaamheden als kaakchirurg uitvoert, terwijl hij is doorgehaald als 
kaakchirurg. In de brief van 22 juli 2014, waarin de RTS het vervallen van zijn inschrijving 
bevestigde, heeft de RTS nadrukkelijk vermeld dat A niet langer bevoegd was de titel ‘kaakchirurg’ 
in Nederland te gebruiken en dat hij niet langer bevoegd was om zonder supervisie als 
tandheelkundig specialist handelingen te verrichten die gerekend worden tot de individuele 
patiëntgebonden zorg. A had moeten en kunnen weten dat deze titelvoering onbevoegd was en 
zelf het ziekenhuis daarover tijdig moeten inlichten. De RTS is van oordeel dat de samenleving af 
moet kunnen gaan en moet kunnen vertrouwen op de juistheid en de betrouwbaarheid van de 
openbare registers die door de RTS worden gehanteerd en dat het financiële belang van A daaraan 
ondergeschikt is. 

 

Bezwaar A 
A heeft op hoofdlijnen de volgende gronden voor zijn bezwaar aangevoerd: 

1. De RTS heeft haar besluit van 29 mei 2015 niet zorgvuldig voorbereid. Zo heeft A verschillende 
omissies ontdekt bij bestudering van het aantal deskundigheidsbevorderende activiteiten waar de 
RTS vanuit is gegaan. In totaal dient de RTS nog 13 punten extra aan de lijst van 
deskundigheidsbevorderende activiteiten toe te kennen. Deze punten zijn alle behaald binnen de 
referteperiode tot 22 juni 2014. De RTS handelt in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en de 
redelijkheid en billijkheid, wanneer zij deze rekenfout niet herstelt. 

2. Het accreditatiesysteem van de NVMKA is niet op orde en niet transparant. A heeft er lang op 
moeten wachten tot dat de punten door de NVMKA ‘retrograad’ werden toegekend. A meent dat 
hij geen slachtoffer mag worden van het accreditatiesysteem wat nog in opbouw is. De wijze van 
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beoordeling van het aantal geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten door de RTS 
en de NVMKA leidt tot willekeur en is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het 
vertrouwensbeginsel. 

3. De RTS hanteert de toepasselijke regelgeving op een te strikte wijze. Persoonlijke omstandigheden 
van A hebben er mede toe geleid dat hij zijn administratie nog niet volledig op orde had. Ondanks 
zijn ziekte heeft A op regelmatige basis cursussen voor deskundigheidsbevordering gevolgd. Er is 
géén sprake van dat A nalatig is geweest. A lijdt nu een zeer groot financieel nadeel, terwijl de 
patiëntveiligheid nimmer in het gedrang is geweest. Door de RTS is er aan voorbij gegaan dat de 
gevolgen van het bestreden besluit onevenredig zijn in verhouding tot de met dat besluit te dienen 
doelen. 

4. A had al met al onafgebroken geregistreerd kunnen blijven vanaf 22 juni 2014, omdat achteraf 
blijkt dat hij voor 22 juni 2014 reeds aan alle eisen voor herregistratie voldeed. 

 
A verzoekt de RTS dan ook om het besluit d.d. 29 mei 2015 te heroverwegen en te herzien in die zin dat in 
elk geval in het hernieuwde besluit wordt opgenomen dat de registratie van A met terugwerkende kracht 
geldt vanaf 22 juni 2014 en A derhalve met terugwerkende kracht onafgebroken is geregistreerd. 
 
Regelgeving 
De CAG heeft vastgesteld dat de volgende regelgeving van toepassing is: 

 Regeling Specialismen Tandheelkunde 2010 (Regeling) 

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

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

 Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
Overwegingen 
Een eerste overweging betreft de ontvankelijkheid van het bezwaar. De RTS heeft het bestreden besluit op 
29 mei 2015 genomen. Op 12, 17 en 22 juni 2015 laat gemachtigde van A weten het niet eens te zijn met 
het besluit van 29 mei 2015 en verzoekt de RTS dit besluit te herzien. De RTS heeft deze e-mails als ‘pro 
forma’ bezwaar aangemerkt en doorgestuurd naar de CAG. Op 9 juli 2015 heeft gemachtigde van A per 
gewone post en per e-mail pro forma bezwaar aangetekend. Dit bezwaarschrift is op 20 juli 2015 met 
gronden aangevuld. Het bezwaarschrift voldoet aan de eisen zoals vermeld in artikel 53 van de Regeling en 
is binnen de in artikel 55 van de Regeling vermelde termijn ingediend. De CAG stelt vast dat het bezwaar 
derhalve ontvankelijk is. 
 
Een tweede overweging betreft de vraag of de RTS zorgvuldig is geweest in haar besluitvorming van 29 mei 
2015 (het herintredingsbesluit). De CAG overweegt dat een tandarts-specialist die in het 
specialistenregister geregistreerd is geweest, maar van wie de registratie is doorgehaald, bij de RTS op 
grond van artikel D.25 lid 1 Besluit MKA een aanvraag kan indienen om opnieuw te worden ingeschreven. 
De RTS dient vervolgens op grond van de door de aanvrager overgelegde bewijsstukken te beoordelen 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 (artikel D.25 lid 2 Besluit MKA). Dit 
brengt mee dat de tandarts die een aanvraag tot herintreding bij de RTS heeft ingediend, (1) zijn 
specialisme in de voornoemde periode in voldoende mate en regelmatig moet hebben uitgeoefend, (2) in 
voldoende mate moet hebben deelgenomen aan deskundigheidsbevorderende activiteiten (DKB) op het 
terrein van het specialisme en (3) heeft deelgenomen aan het visitatieprogramma van de NVMKA (artikel 
D.18 lid 1 Besluit MKA). Indien de RTS vaststelt dat de tandarts-specialist volledig aan de eisen voor 
herregistratie heeft voldaan, kan hij opnieuw worden ingeschreven (artikel D.25 lid 6 Besluit MKA).  
 
Voorts overweegt de CAG dat uit de artikelen 30 lid 1, 35 lid 1 en 2 van de Regeling en artikel D.25 lid 1 en 2 
van het Besluit MKA volgt dat de tandarts-specialist zelf verantwoordelijk is voor het tijdig indienen van een 
aanvraag tot herintreding en voor het voldoen aan de eisen om in het register MKA ingeschreven te kunnen 
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(blijven) staan. De tandarts-specialist dient tevens desgevraagd bewijsstukken daarvoor te kunnen 
overleggen (artikel D.23 Besluit MKA). 
 
De CAG stelt vast dat A, na de doorhaling van de inschrijving in het specialistenregister per 22 juni 2014, 
eerst op 8 september 2014 een verzoek tot herintreding bij de RTS heeft ingediend. A geeft hierin aan dat 
hij niet heeft kunnen deelnemen aan de kwaliteitsvisitatie, maar bereid is om daar in overleg met de RTS 
een nieuwe afspraak voor te maken. Een lijst van deelname aan geaccrediteerde DKB wordt op dat 
moment niet door A overgelegd. Uit de over en weer overgelegde stukken, en hetgeen ter zitting naar 
voren is gebracht, concludeert de CAG dat A halverwege oktober 2014 wel een overzicht van deelname aan 
DKB bij de RTS aanlevert, maar dat daaruit niet blijkt welke DKB zijn geaccrediteerd door de NVMKA. A stelt 
zich op het standpunt dat het met name aan de NVMKA te wijten is dat het aantal DKB nog niet is 
geaccrediteerd. Daarnaast hebben persoonlijke omstandigheden ertoe geleid dat zijn administratie wellicht 
op dat moment niet helemaal op orde was. 
 
Na het verzoek tot herintreding van 8 september 2014 is regelmatig contact geweest tussen partijen. 
Blijkens de over en weer overgelegde stukken, heeft A in de periode tussen 8 september 2014 en het 
herintredingsbesluit van 29 mei 2015 verschillende overzichten van het aantal (al dan niet geaccrediteerde) 
DKB, en aanvullende stukken, bij de RTS aangeleverd. De RTS heeft zich naar het oordeel van de CAG in de 
onderhavige situatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voldoende ingespannen om alle bij 
haar aangeleverde stukken tijdig te beoordelen om deze te kunnen betrekken bij haar besluitvorming van 
29 mei 2015. Tevens heeft de RTS naar het oordeel van de CAG A, wellicht zelfs uitvoeriger dan van haar 
verwacht had mogen worden, ondersteund bij het complementeren van zijn aanvraag tot herintreding. De 
CAG meent dat van de tandarts-specialist die een aanvraag tot herintreding doet, een pro-actieve houding 
verwacht mag worden ten aanzien van het verkrijgen van voldoende geaccrediteerde DKB en dat hij tijdig 
zorgdraagt voor het verzamelen van de relevante bewijsstukken hiervoor. Bovendien is de RTS coulant 
geweest door ook de door A naar voren gebrachte intercollegiale overlegvormen, zonder aangetoonde 
verslaglegging daarvan, mee te nemen in de puntentelling. Zelfs met in aanmerking neming van de 3 niet 
meegenomen punten, is A ook op dit punt niet door de RTS benadeeld.  
   
De CAG stelt vast dat de RTS, niet eerder dan zij gedaan heeft in haar besluit van 29 mei 2015, tot de 
conclusie heeft kunnen komen dat A had voldaan aan het vereiste aantal punten. Van onzorgvuldigheid, of 
strijd met de redelijkheid en billijkheid, is dan ook geen sprake. Derhalve acht de CAG dit onderdeel van het 
bezwaar ongegrond. 
 
Een derde overweging betreft de vraag of de wijze van beoordeling door de RTS en de NVMKA van het 
aantal geaccrediteerde punten DKB heeft geleid tot willekeur dan wel strijd met het 
rechtszekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel. Allereerst stelt de CAG vast dat thans geen sprake meer 
is van een verschil van inzicht ten aanzien van het behaalde aantal geaccrediteerde DKB tussen A en de RTS. 
 
De CAG wijst er vervolgens op dat de RTS, om te kunnen beoordelen of een tandarts-specialist aan de eisen 
voldoet, dient te beschikken over een complete aanvraag met alle voor de beoordeling relevante stukken, 
waaronder een overzicht van het aantal geaccrediteerde DKB. Dit geldt voor alle tandarts-specialisten die 
een aanvraag tot herintreding doen, zodat van willekeur geen sprake is. 
 
De CAG overweegt voorts dat het accreditatiesysteem van de NVMKA mogelijk nog een systeem in opbouw 
is, doch stelt wel vast dat zulks voor collega tandarts-specialisten geen belemmering is geweest om tijdig 
aan alle eisen te voldoen. Daarbij heeft de RTS zich ingespannen om A zoveel als mogelijk te ondersteunen 
bij het verkrijgen en kunnen aantonen van voldoende geaccrediteerde DKB door hierover in het belang van 
A tevens meerdere malen in contact te treden met de NVMKA. 
 
De CAG ziet niet in hoe de wijze van beoordeling van het aantal DKB nadelig is geweest voor A en kan in dat 
licht een beroep op het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel van A ook niet volgen. 
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Daarvoor wordt eveneens verwezen naar hetgeen in de tweede overweging van dit advies reeds door de 
CAG is overwogen. Derhalve acht de CAG dit onderdeel van het bezwaar ongegrond. 
 
Een vierde overweging betreft de vraag of de RTS de toepasselijke regelgeving op een te strikte wijze heeft 
geïnterpreteerd. Zoals hiervoor reeds is vermeld, meent de CAG dat de RTS bij de beoordeling van de door 
A aangeleverde stukken, coulant is geweest, zo ook in haar besluitvorming na 8 september 2014. Deze 
coulance van de RTS blijkt onder meer uit het feit dat zij (1) meerdere malen uitstel heeft verleend voor het 
indienen van bewijsstukken om aan te tonen dat aan de eisen voor herregistratie was voldaan, (2) de door 
A naar voren gebrachte intercollegiale overlegvormen, zonder dat nadere verslaglegging daarvan is 
overgelegd, in de puntentelling van de DKB heeft meegenomen, (3) tweemaal de referteperiode ten 
voordele van A heeft verlengd (eerst tot 24 maart 2014 en daarna tot 3 oktober 2014), (4) nog een jaar 
respijt heeft gegeven voor deelname aan de kwaliteitsvisitatie van de NVMKA, (5) uiteindelijk besloten 
heeft om A met terugwerkende kracht in het register MKA in te schrijven en (6) dit terwijl hij strikt 
genomen niet in aanmerking komt voor herintreding, omdat hij niet heeft deelgenomen aan het 
visitatieprogramma van de NVMKA. 
 
De stelling van A dat de RTS de toepasselijke regelgeving op een te strikte wijze heeft geïnterpreteerd, kan 
de CAG gelet op het voorgaande dan ook niet volgen. Integendeel, de RTS is in haar belangenafweging 
meerdere malen ten voordele van A van de geldende regels afgeweken. Naar het oordeel van de CAG 
vormt het door de A gestelde financiële nadeel onvoldoende grond om tot de conclusie te kunnen komen 
dat door de RTS een onevenredige belangenafweging heeft plaatsgevonden. Derhalve acht de CAG ook dit 
onderdeel van het bezwaar ongegrond. 
 
Een vijfde overweging betreft de vraag of A met terugwerkende kracht per 22 juni 2014 als kaakchirurg kan 
worden ingeschreven in het register MKA. De CAG overweegt dat het moment waarop achteraf beschouwd 
voldaan is aan accreditatiepunten niet relevant is, nu het besluit tot herintreding door de RTS uit coulance 
en derhalve onverplicht is genomen. Immers, A voldoet ook nu nog niet aan de vereisten voor herintreding 
omdat hij niet heeft aangetoond te hebben deelgenomen aan het visitatieprogramma van de NVMKA.  
 
De RTS stelt dat zij in haar besluit is uitgegaan van 3 oktober 2014 als datum van herintreding, omdat zij op 
basis van de door A overgelegde stukken op zoek is gegaan naar het ‘omslagpunt’ waarop A voldeed aan de 
eisen voor herregistratie, hetgeen op 3 oktober 2014 volgens de berekening van de RTS het geval was. 
Verder stelt de RTS dat herintreding met terugwerkende kracht voor de datum van de aanvraag niet 
mogelijk is en dat daarmee bovendien de CTS-regelgeving teniet zou worden gedaan. A stelt zich echter op 
het standpunt dat hij onafgebroken geherregistreerd had kunnen blijven vanaf 22 juni 2014, omdat 
achteraf blijkt dat hij voor 22 juni 2014 reeds aan alle eisen voldeed. 
 
Uit artikel D.25 lid 2 en 6 Besluit MKA volgt dat de tandarts-specialist die een aanvraag tot herintreding 
doet weer opnieuw kan worden ingeschreven, indien de RTS vaststelt dat de tandarts-specialist volledig 
aan de eisen voor herregistratie heeft voldaan in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de doorhaling tot 
aan het tijdstip van de aanvraag. De RTS had niet eerder dan het moment van het eerste verzoek tot 
herintreding van A op 8 september 2014 kunnen vaststellen dat A aan alle eisen had voldaan wegens het 
ontbreken van de relevante bewijsstukken. Deze datum is dan ook het vroegste moment tot waar een 
besluit met terugwerkende kracht kan teruggaan.  
 
Op basis van vorenstaande acht 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. 29 mei 2015 van de 
RTS rechtmatig is en op zorgvuldige wijze met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving tot 
stand is gekomen. De CAG acht het bezwaar derhalve ongegrond, maar geeft de RTS in overweging om haar 
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besluit d.d. 29 mei 2015 te herzien, met dien verstande dat A met terugwerkende kracht per 8 september 
2014 wordt ingeschreven in het register MKA. 
 
Aldus uitgebracht door: 
Mr. T. Vroon, voorzitter, mevrouw mr. D.B.D.L.D. Huskens, lid jurist, drs. A.W.J. van den Bergh, lid specialist. 
 
In tegenwoordigheid van: 
Mevrouw mr. R.E. Kroes, secretaris 
 
Namens de CAG,    Nieuwegein, 
     10 september 2015 
 
Mr. T. Vroon    Mevrouw mr. R.E. Kroes 
Voorzitter    Secretaris 
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ADVIES 
 
 
Van 
De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting (CAG) ex artikel 45 lid 2 van de Regeling Specialismen 
Tandheelkunde, d.d. 1 juli 2011 van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde (KNMT). 
 
Aan 
De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen, hierna: de ‘RTS’. 
 
Onderwerp 
Advies inzake het bezwaarschrift d.d. 9 november 2014 (‘pro forma’) van de heer A te B (C), tegen het 
besluit van de RTS d.d. 30 september 2014. 
 
 
 
Verloop van de procedure 
Bij e-mail van 9 november 2014 heeft A pro forma bezwaar aangetekend tegen het besluit van de RTS d.d. 
30 september 2014, inhoudende afwijzing van zijn aanvraag tot herregistratie met als gevolg dat de 
inschrijving in het register Dento-Maxillaire Orthopaedie (hierna: ‘DMO’) per 1 oktober 2014 is 
doorgehaald. 
 
De RTS heeft het bezwaarschrift op 11 november 2014 ter verdere behandeling doorgestuurd naar de CAG.  
 
De CAG heeft A bij brief van 13 november 2014 in de gelegenheid gesteld zijn pro forma bezwaarschrift aan 
te vullen.  
 
Op 18 november 2014 heeft de CAG van de RTS een aanvulling op het bezwaarschrift van A doorgestuurd 
gekregen. Deze aanvulling heeft A ongedateerd aan de RTS verzonden en is op 14 november 2014 door de 
RTS ontvangen. Daar deze aanvulling niet voldeed aan de formele eisen, zoals gesteld in artikel 53 van de 
Regeling Specialismen Tandheelkunde d.d. 1 juli 2011 (hierna: de ‘Regeling’), heeft de CAG A bij brief van 19 
november 2014 nogmaals in de gelegenheid gesteld om het bezwaarschrift conform de formele eisen aan 
te vullen, en wel voor 11 december 2014. 
 
Op 10 december 2014 heeft A telefonisch contact opgenomen met de CAG en verzocht om nader uitstel 
voor het indienen van een aanvullend bezwaarschrift, dit in verband met medische onderzoeken. De CAG 
besluit op 12 december 2014 A eenmalig uitstel te verlenen van twee weken voor het indienen van een 
aanvullend bezwaarschift, derhalve tot 24 december 2014.  
 
De CAG heeft partijen bij brief van 16 december 2014 uitgenodigd voor een hoorzitting op 30 januari 2015. 
 
Op 23 december 2014 heeft de CAG een aanvullend bezwaarschrift van A ontvangen.  
 
Op 20 januari 2015 heeft de CAG het verweerschrift van de RTS ontvangen. Een kopie van het 
verweerschrift is op 22 januari 2015 aan A verstuurd.   
 
Op 29 januari 2015 heeft A de CAG per e-mail bericht dat hij in verband met een doktersafspraak niet in 
staat is om op 30 januari 2015 ter zitting te verschijnen. A heeft de CAG verzocht om een andere datum 
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voor de hoorzitting vast te stellen. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de CAG besloten de hoorzitting te 
verplaatsen naar 6 maart 2015. 
 
De CAG heeft partijen bij brief van 3 februari 2015 opnieuw uitgenodigd voor een hoorzitting op 6 maart 
2015. 
 
Het bezwaarschrift is op 6 maart 2015 in een openbare hoorzitting behandeld. A is zonder opgaaf van 
reden niet verschenen. Namens de RTS was aanwezig mevrouw mr. D, jurist. 
 
Mevrouw D heeft ter hoorzitting een toelichting op het verweerschrift gegeven. 
 
Besluit RTS 
De RTS heeft op 30 september 2014 afwijzend beslist op de aanvraag tot herregistratie in het register DMO 
van A d.d. 20 juli 2013. Uit de door A overgelegde stukken is niet gebleken dat hij aan de herregistratie-eis 
van tenminste zestien uren patiëntgebonden werkzaamheden heeft voldaan.  
 
Naar het oordeel van de RTS is het bezwaar van A tegen het besluit van de RTS d.d. 30 september 2014 
ongegrond. De RTS voert daartoe het volgende verweer. 
 
A staat sinds 7 augustus 2008 ingeschreven in het register DMO, welke inschrijving is gebaseerd op 
succesvolle afronding van de opleiding tot orthodontist in C. Om na 7 augustus 2013 voor hernieuwing van 
zijn inschrijving in aanmerking te komen, heeft A op 20 juli 2013 per e-mail een aanvraag tot herregistratie 
bij de RTS ingediend. Omdat de RTS constateerde dat de aanvraag niet compleet was, heeft de RTS A op 25 
juli 2013 in de gelegenheid gesteld zijn aanvraag aan te vullen met documenten waaruit blijkt dat hij ten 
minste zestien uren patiëntgebonden werkzaamheden heeft verricht. Duidelijk is uiteengezet dat de 
verklaring op briefpapier van de verklarende instantie moet worden uitgedraaid en dient te worden 
afgegeven door een derde persoon of instelling. Voor een vrijgevestigde specialist betekent dit dat een 
accountant of belastingconsulent de verklaring dient af te geven. Ook is door de RTS aangegeven dat A op 
dat moment te weinig geaccrediteerde uren met betrekking tot deskundigheidsbevorderende activiteiten 
heeft.  
 
Op 8 augustus 2013 is er telefonisch contact geweest, waarin de RTS A toezegt hem uitstel te verlenen voor 
het indienen van de aanvullende stukken tot 15 september 2013. A dient echter uiteindelijk op 18 
september 2013 enkele stukken in, waaronder een door hemzelf ondertekende verklaring, een verklaring 
uit E afkomstig van zijn echtgenote, twee F en een G arbeidsovereenkomst en een aantal facturen met 
betrekking tot de door hem genoten honoraria voor zijn werkzaamheden bij H B.V. en I B.V. De RTS kan op 
basis van deze stukken niet vaststellen of aan de eis van tenminste zestien uren patiëntgebonden 
werkzaamheden per week is voldaan. 
 
Op 26 november 2013 stuurt de RTS A een voornemen en stelt hem in de gelegenheid om een zienswijze in 
te dienen. Daarna geeft de RTS op 10 december 2013 wederom aan dat de door A overgelegde verklaring(-
en) niet voldoet (-n) aan de daaraan gestelde eisen en in zijn situatie een accountantsverklaring of 
verklaring van een belastingconsulent is vereist. Een voorbeeldverklaring wordt door de RTS meegezonden. 
 
Het zienswijzegesprek vindt uiteindelijk plaats op 27 januari 2014. In dit zienswijzegesprek is nogmaals 
toegelicht dat de aanvraag moet zijn voorzien van geldige verklaringen en wordt verwezen naar de eerdere 
correspondentie voor een duidelijke instructie. Nadien zijn er diverse contacten tussen de RTS en A 
geweest (zowel per e-mail als per telefoon), waarin de RTS herhaaldelijk de eisen voor herregistratie heeft 
toegelicht en heeft uitgelegd welke eisen worden gesteld aan de bewijsstukken die met de aanvraag dienen 
te worden meegezonden.  
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Op 17 juli 2014 stelt de RTS A in de gelegenheid om uiterlijk 23 juli 2014 de gevraagde stukken te 
overleggen. De gevraagde stukken blijven echter uit en A verzoekt de RTS op 24 juli 2014 om uitstel van één 
maand, omdat zijn accountant voor de vakantie niet heeft kunnen reageren. De RTS verleent A voor een 
laatste keer uitstel tot 29 augustus 2014. Uiteindelijk stuurt A op 1 september 2014 zonder begeleidend 
schrijven een aantal stukken op, waaronder een kopie van een verklaring van mevrouw J, een kopie van 
een verklaring van mevrouw K in het F en enkele kopieën van bankafschriften.  
 
De RTS heeft bij besluit van 30 september 2014 geconstateerd dat de door A overgelegde verklaringen niet 
voldoen aan de daaraan gestelde eisen. De overgelegde overeenkomsten, bankafschriften en rekeningen 
zijn onvoldoende om te kunnen beoordelen dat voldaan wordt aan de werkzaamhedeneis. De RTS kan 
namelijk niet beoordelen of hier sprake is van patiëntgebonden werkzaamheden. De RTS geeft overigens 
aan de L verklaring van de echtgenote van A wel als bewijsstuk te erkennen.  
 
Het is de RTS niet duidelijk geworden waarom A de vereiste verklaringen niet heeft kunnen verkrijgen. A 
heeft niet met stukken aangetoond dat hij geen verklaring kan krijgen, zodat de RTS ook niet in ziet dat zij 
ander bewijs zou moeten toelaten om de werkzaamhedeneis te kunnen aantonen.  
 
In het licht van vorenstaande heeft de RTS geconcludeerd dat A meerdere keren in de gelegenheid is 
gesteld zijn aanvraag tot herregistratie te complementeren, maar dat hij nimmer heeft aangetoond dat hij 
zijn specialisme in voldoende mate en regelmatig heeft uitgeoefend. Derhalve is niet aangetoond dat hij 
over gemiddeld vijf jaar ten minste 16 uur per week patiëntgebonden zorg heeft verleend. 
 
Bezwaar A 
A heeft schriftelijk de volgende gronden voor zijn bezwaar aangevoerd: 

1. Hij heeft genoeg bewijsstukken ingediend, namelijk overeenkomsten, bankafschriften en 
rekeningen, waaruit blijkt dat en hoeveel hij heeft gewerkt voor H B.V. en I B.V.  

2. Hij is van mening dat in een situatie waarin de werkgever geen verklaring wil of kan geven, de 
mogelijkheid moet worden geboden om op een andere manier te bewijzen dat er tenminste 
zestien uren per week patiëntgebonden werkzaamheden zijn verricht. Andere bewijsstukken 
moeten in zo’n geval worden geaccepteerd. 

3. De accountant kan alleen een verklaring afgeven voor een heel jaar en niet specifiek voor de 
werkzaamheden voor H B.V. en I B.V. Ook daarom moeten andere bewijsstukken door de RTS 
worden geaccepteerd. 

4. De RTS is ervan op de hoogte dat H B.V. vanwege ernstige conflicten geen verklaring wil 
ondertekenen. Het is dan ook onjuist dat de RTS niet heeft kunnen beoordelen of er verschoonbare 
redenen buiten zijn schuld zijn waarom hij de vereiste verklaringen niet heeft kunnen indienen. 

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

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

 Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie d.d. 1 juli 2012 (Besluit DMO) 

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

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

 Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
Overwegingen 
Een eerste overweging betreft de ontvankelijkheid van het bezwaar. De RTS heeft het bestreden besluit op 
30 september 2014 genomen. Nog dezelfde dag is het besluit per aangetekende post verstuurd naar A. 
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Het pro forma bezwaarschrift d.d. 9 november 2014 van A is op dezelfde datum door de RTS ontvangen. De 
CAG stelt vast dat het bezwaarschrift binnen de in artikel 55 van de Regeling vermelde termijn is ingediend. 
Uiteindelijk heeft A binnen de door de CAG vastgestelde termijn (welke termijn overigens op eerder 
verzoek van A met twee weken is verlengd) op 23 december 2014 zijn pro forma bezwaarschrift conform 
de eisen, zoals vermeld in artikel 53 van de Regeling, aangevuld. De CAG acht het bezwaar derhalve 
ontvankelijk. 
 
Een tweede overweging betreft de vraag of A voldoende bewijsstukken heeft ingediend om te kunnen 
aantonen dat hij ten minste zestien uur patiëntgebonden werkzaamheden per week heeft verricht. De CAG 
overweegt daartoe als volgt. 
 
Uit artikel D.23 van het Besluit DMO volgt dat de specialist ten behoeve van de herregistratie desgevraagd 
schriftelijke bewijsstukken aan de RTS dient te overleggen van de regelmatige uitoefening van het 
specialisme, van de deskundigheidsbevorderende activiteiten en van het feit dat hij, c.q. zijn praktijk of 
afdeling, aan visitatie onderworpen is geweest. De CAG meent dat, gelet op de open formulering van deze 
bepaling, het de RTS vrij staat om te bepalen welke concrete bewijsstukken dienen te worden aangeleverd. 
Op het aanvraagformulier voor herregistratie (waarop ook de aanvraag tot herregistratie door A op 20 juli 
2013 is gedaan), zoals als bijlage 2 bij het verweerschrift van de RTS is overgelegd, staat duidelijk 
aangegeven dat om aan te tonen dat aan de minimumeis van tenminste zestien uur per week 
patiëntgebonden zorgverlening is voldaan gebruik gemaakt moet worden van de door de RTS opgestelde 
standaard modelverklaring. Deze modelverklaring is bij het aanvraagformulier opgenomen (en is tevens te 
downloaden van de KNMT-website). Zowel op het aanvraagformulier als op de standaard modelverklaring 
staat aangegeven dat voor een specialist in loondienst geldt dat de verklaring dient te worden afgegeven 
door de werkgever en voor een vrijgevestigde specialist, niet werkzaam binnen een zorginstelling, de 
verklaring dient te worden afgegeven door een accountant of belastingconsulent. In beide gevallen dient 
de verklaring op briefpapier van de betreffende instantie te zijn afgegeven en dient het origineel te worden 
overgelegd.  
 
De CAG stelt in de eerste plaats vast dat de documenten die door A tot op heden zijn overgelegd, 
waaronder bankafschriften, rekeningen, overeenkomsten, een verklaring van zijn echtgenote en de 
gekopieerde verklaring van mevrouw J en mevrouw K (waarvan de laatste in het F is opgesteld), niet 
voldoen aan de eisen die de RTS ten aanzien van de te overleggen bewijsstukken heeft gesteld. In de 
tweede plaats stelt de CAG vast dat uit deze stukken niet kan worden opgemaakt of er sprake is geweest 
van (poli)klinische werkzaamheid, het uitvoeren van consulten, patiëntgebonden opleidingsactiviteiten 
en/of patiëntbesprekingen, hetgeen blijkens artikel D.20 lid 1 van het Besluit DMO onder patiëntgebonden 
zorg wordt verstaan. Ook anderszins is niet door A aannemelijk gemaakt dat hij aan de urennorm voor de 
patiëntgebonden werkzaamheden heeft voldaan. De stelling dat A voldoende bewijsstukken heeft 
ingediend om aan te kunnen tonen dat hij ten minste zestien uur per week patiëntgebonden 
werkzaamheden heeft verricht, gaat naar het oordeel van de CAG dan ook niet op. De CAG acht dit 
onderdeel van het bezwaar ongegrond. 
 
Een derde overweging betreft de vraag of de RTS in het geval van A andere bewijsstukken had moeten 
accepteren dan vereist en gebruikelijk is bij een aanvraag tot herregistratie. De CAG overweegt dat, blijkens 
de over en weer ingediende stukken, de RTS, nadat zij had geconstateerd dat de aanvraag tot herregistratie 
niet compleet was en de vereiste verklaring (-en) ontbrak (-en), zich coulant heeft opgesteld door A uitleg 
te geven en meerdere malen in de gelegenheid te stellen om alsnog de vereiste verklaringen of andere 
bewijsstukken bij de RTS aan te leveren, waaruit blijkt dat hij tenminste zestien uur per week 
patiëntgebonden zorg heeft verleend.  
 
De CAG concludeert dat A, ondanks het feit dat hij diverse keren uitstel daartoe heeft gekregen, tot op 
heden niet in staat is geweest om de gevraagde bewijsstukken of andere stukken aan te leveren, waaruit 
blijkt dat hij aan de eis van tenminste zestien uur patiëntgebonden werkzaamheden heeft voldaan. De 
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stelling dat de accountant niet voor een heel jaar en niet specifiek voor de werkzaamheden bij H B.V. en I 
B.V. een verklaring kan afgeven, is volgens de CAG onvoldoende gemotiveerd en lijkt de CAG niet 
aannemelijk.  
 
Naar het oordeel van de CAG heeft de RTS A voldoende mogelijkheden geboden om andere bewijsstukken 
aan te leveren en is zij in haar bewijswaardering reeds coulant geweest. Zo is de RTS – hoewel de CAG 
overigens ter zitting is gebleken dat dat niet gebruikelijk is – uiteindelijk bereid geweest om de overgelegde 
F verklaring van zijn echtgenoot als bewijsstuk te accepteren. De CAG ziet geen enkele reden dat van de 
RTS in dit specifieke geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid verwacht had mogen worden om, 
naast de F verklaring van de echtgenote van A, ook de andere overgelegde verklaringen en stukken als 
bewijsstuk te accepteren. De CAG acht ook dit onderdeel van het bezwaar derhalve ongegrond. 
 
Een vierde overweging betreft de vraag of er verschoonbare redenen buiten de schuld van A zijn voor het 
niet tijdig kunnen indienen van de vereiste verklaringen. Naar het oordeel van de CAG heeft A onvoldoende 
gemotiveerd, noch schriftelijk aangetoond, dat er in zijn situatie sprake was van zodanige feiten en 
omstandigheden dat door de RTS geconcludeerd had kunnen of moeten worden dat van verschoonbare 
redenen buiten zijn schuld voor het niet tijdig kunnen indienen van de vereiste verklaringen sprake was. De 
stelling dat er ernstige conflicten waren met H B.V. is evenmin gemotiveerd en, voor zover daar sprake van 
was, neemt dit niet weg dat A ook op andere wijze bewijsstukken had kunnen aanleveren (bijvoorbeeld via 
de accountant). Wat de CAG betreft moet deze vraag dan ook ontkennend worden beantwoord en is dit 
onderdeel van het bezwaar ook ongegrond. 
 
Een vijfde overweging betreft meer in het algemeen dat het overigens de aandacht van de CAG heeft 
getrokken dat, al zou de RTS de door A tot op heden overgelegde stukken als bewijsstuk accepteren, ook 
niet wordt voldaan aan de herregistratie-eisen van visitatie en deelname aan voldoende 
deskundigheidsbevorderende activiteiten. 
 
Op basis van al hetgeen hiervoor is overwogen acht de CAG het bezwaar op alle onderdelen ongegrond en 
zal zij adviseren zoals hieronder vermeld. 
 

Advies  
Op grond van bovenstaande komt de CAG tot de conclusie dat het besluit d.d. 30 september 2014 van de 
RTS tot afwijzing van de aanvraag tot herregistratie van A in het register DMO rechtmatig is en op 
zorgvuldige wijze met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving tot stand is gekomen. De CAG 
acht het bezwaar derhalve ongegrond en adviseert de RTS haar besluit d.d. 30 september 2014 in stand te 
laten. 
 
Aldus uitgebracht door: 
Mr. T. Vroon, voorzitter, mevrouw mr. D.B.D.L.D. Huskens, lid jurist, drs. M.P.E. Tacken, lid specialist. 
 
In tegenwoordigheid van: 
Mevrouw mr. M.A Feeburg, plv. secretaris en mevrouw mr. R.E. Kroes, jurist KNMT. 
 
Namens de CAG,     Nieuwegein, 26 maart 2015 
 
mr. T. Vroon     mr. M.A Feeburg 
Voorzitter     plv. secretaris 
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ADVIES 
 
 
Van 
De Commissie voor Advies en Geschilbeslechting (CAG) ex artikel 45 lid 2 van de Regeling Specialismen 
Tandheelkunde, d.d. 1 juli 2011 van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde (KNMT). 
 
Aan 
De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen, hierna: de ‘RTS’. 
 
Onderwerp 
Advies inzake het bezwaarschrift d.d. 26 augustus 2014 van de heer drs. A te B, in dit advies verder te 
noemen ‘A’, tegen het besluit van de RTS d.d. 29 juli 2014. 
 
 
 
Verloop van de procedure 
Bij brief van 26 augustus 2014 heeft A pro forma bezwaar tegen het besluit van de RTS d.d. 29 juli 2014 
aangetekend. Dit besluit hield in dat de inschrijving in het register Mondziekten, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie (MKA) door de RTS wordt hernieuwd van 21 maart 2013 tot 22 maart 2018 onder de 
voorwaarde dat voor 31 december 2014 alsnog aan de eis van 200 uur deskundigheidsbevordering is 
voldaan en deelgenomen aan het visitatieprogramma. A dient de RTS voor 31 december 2014 te 
informeren dat aan deze voorwaarden is voldaan.   
 
De RTS heeft het bezwaarschrift ter verdere behandeling doorgestuurd naar de CAG. De CAG ontving het 
bezwaarschrift op 9 september 2014.  
 
De CAG stelde A tot 8 oktober 2014 in de gelegenheid de gronden van het bezwaarschrift aan te vullen. Het 
aanvullend bezwaarschrift is op 7 oktober 2014 ingediend.    
 
De CAG heeft partijen bij brief d.d. 14 oktober 2014 uitgenodigd voor een hoorzitting op 28 november 
2014. In overleg met partijen is de hoorzitting verplaatst naar 16 januari 2015.  
 
A overlegde bij brief d.d. 17 november 2014 ter aanvulling op het bezwaarschrift zijn brief d.d. 4 september 
2014 aan de NVMKA.  
 
De RTS heeft het verweerschrift op 17 november 2014 ingediend.  
 
De CAG ontving op 8 januari 2015 het voorgenomen besluit dat de RTS voornemens is de inschrijving van A 
in het register MKA door te halen, nu is gebleken dat hij voor 31 december 2014 niet volledig aan de 
herregistratie-eisen heeft voldaan.   
 
Het bezwaarschrift is op 16 januari 2015 in een openbare hoorzitting behandeld. A is in bijzijn van zijn 
gemachtigde de heer mr. C verschenen. Namens de RTS waren mevrouw mr. D, secretaris, en mevrouw E 
aanwezig.  
 
Besluit RTS 
Het bezwaar van A richt zich tegen het besluit d.d. 29 juli 2014 van de RTS, waarin de RTS naar aanleiding 
van de aanvraag d.d. 5 maart 2013 tot herregistratie in het register MKA heeft besloten de inschrijving als 
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kaakchirurg te hernieuwen van 21 maart 2013 tot 22 maart 2018, onder de voorwaarde dat voor 31 
december 2014 alsnog aan de eis van 200 uur deskundigheidsbevordering moet zijn voldaan en is 
deelgenomen aan het visitatieprogramma.  
 
Naar het oordeel van de RTS is het bezwaar van A tegen het besluit van 29 juli 2014 ongegrond voor zover 
het zich richt op het voldoen aan de eis van deelname aan het visitatieprogramma. Voor zover het bezwaar 
betrekking heeft op het voldoen aan de eis van 200 uur deskundigheidsbevordering acht de RTS het 
bezwaar gegrond, aangezien ten tijde van het nemen van het besluit had kunnen worden vastgesteld dat A 
voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat aan deze voorwaarde is voldaan. De RTS voert het volgende 
verweer.  
 
A stond sinds 1 maart 1974 ingeschreven in het register MKA. Op grond van artikel 10 lid 2 van het Besluit 
herregistratie tandarts-specialisten 2007-1 expireerde de inschrijving van A op 21 maart 2013. De RTS heeft 
de aanvraag van A tot herregistratie op 5 maart 2013 ontvangen. De aanvraag bleek niet compleet te zijn 
waarop de RTS hem op 23 april 2013 in de gelegenheid stelde zijn aanvraag aan te vullen met een geldige 
werkzaamhedenverklaring. Bij brief van 10 mei 2013 heeft A hierover een aantal vragen gesteld. Op 28 mei 
2013 reageerde de RTS op deze vragen. Vervolgens heeft A bij brief d.d. 9 juni 2013 om een verduidelijking 
en een termijn voor het indienen van de verklaring gevraagd. Nadat de RTS bij e-mail d.d. 11 juni 2013 liet 
weten dat het om een verklaring van een onafhankelijke derde (accountant of belastingadviseur) moet 
gaan, complementeerde A zijn aanvraag op 14 juni 2013.   
 
De RTS bevestigde A op 2 juli 2013 in een voorgenomen besluit dat hij in de referentieperiode 21 maart 
2008 tot 22 maart 2013 voldeed aan de werkzaamhedeneis. Over deze periode voldeed A echter niet aan 
de eis van 200 uur deskundigheidsbevordering en de eis van deelname aan de kwaliteitsvisitatie van de 
NVMKA. In het voorgenomen besluit liet de RTS weten dat de inschrijving zou worden hernieuwd onder de 
voorwaarde dat voor 3 juli 2014 aan de eis van bij- en nascholing en de kwaliteitsvisitatie moest zijn 
voldaan.  
 
A reageerde op 29 juli 2013 op het voorgenomen besluit d.d. 2 juli 2013 door een viertal vragen te stellen. 
De RTS beantwoordde op 28 augustus 2013 deze vragen. Tevens werd A in de gelegenheid gesteld zijn 
zienswijze naar voren te brengen en daartoe ontving de RTS op 10 september 2013 een verzoek. Het 
zienswijzegesprek vond plaats op 8 november 2013. In dat gesprek heeft A laten weten dat hij pas op 12 juli 
2012 op de hoogte was van het feit dat hernieuwing van zijn inschrijving in het register nodig is. Hij had 
daarom zijn gevolgde uren bij- en nascholing niet bijgehouden, echter hij zou wel aan de eis van 200 uur 
deskundigheidsbevordering hebben voldaan en heeft een lijst met titels van bij- en nascholingsactiviteiten 
en punten overgelegd die tot dan toe niet bij de RTS bekend was. Ook stelde A dat hem geen verwijt kan 
worden gemaakt dat hij in de referentieperiode niet heeft deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie van de 
NVMKA. Hij was pas op 19 juli 2012 op de hoogte van de herregistratie-eisen en meldde zich op 2 februari 
2013 tot de NVMKA, die vervolgens niet voor 21 maart 2013 kon visiteren. A meldde dat de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg (IGZ) zijn praktijk heeft bezocht en dat het onderzoek geen aanleiding vormde tot het 
nemen van maatregelen. Hij suggereerde dat het IGZ onderzoek voldoende is en dat een visitatie door de 
NVMKA niet dan wel beperkt noodzakelijk is. Ook meent A dat er sprake is van bijzondere omstandigheden 
en dat de RTS daarvoor dispensatie kan verlenen.  
 
De RTS heeft A het visitatiereglement van de NVMKA gegeven en gemeld dat zij geen inzage heeft in het 
IGZ onderzoek en dit dan ook niet met de kwaliteitsvisitatie kan vergelijken. De RTS gaf A drie opties: 1) de 
voorzitter van de NVMKA vragen naar inhoudelijke verschillen, 2) een kwaliteitsvisitatie aanvragen bij de 
NVMKA of 3) het IGZ rapport naar de RTS sturen. Er is afgesproken dat A voor 18 november 2013 zou laten 
weten voor welke optie hij kiest. Ook zou hij voor die datum nagaan wat de inhoud was van de bij- en 
nascholing van de door hem tijdens het zienswijzegesprek overhandigde lijst.  
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Op 17 november 2013 ontving de RTS een e-mail van A, waarin hij liet weten van de meeste bij- en 
nascholingsactiviteiten die hij in de referentieperiode heeft bezocht geen gegevens meer te kunnen 
achterhalen. Van een viertal meerdaagse bijeenkomsten meldde hij de titel, data en plaats. Ten aanzien van 
de visitatie merkte hij op dat er overlap is tussen het IGZ onderzoek en de kwaliteitsvisitatie van de NVMKA. 
Ook meldde hij nog geen besluit te hebben genomen over het integraal overhandigen van het IGZ rapport 
en dat hij nog geen gelegenheid had gehad te overleggen met de voorzitter van de NVMKA. Hij zou dat op 
korte termijn, zo mogelijk binnen een week, doen. 
 
Acht maanden later constateerde de RTS, mede naar aanleiding van het zienswijzegesprek d.d. 8 november 
2013 en aan de hand van het bij- en nascholingsreglement van de NVMKA, dat A in de referentieperiode 
heeft deelgenomen aan 100 uur deskundigheidsbevordering. Ten aanzien van de visitatie heeft de RTS geen 
bericht meer van A mogen vernemen. Bij besluit van 29 juli 2014 stelde de RTS vast dat A in de 
referentieperiode van 21 maart 2008 tot 22 maart 2013 niet heeft voldaan aan de eis van 200 uur 
deskundigheidsbevordering en deelname aan de kwaliteitsvisitatie. De inschrijving wordt hernieuwd van 21 
maart 2013 tot 22 maart 2018 onder de voorwaarde dat voor 31 december 2014 alsnog wordt voldaan aan 
de eis van 200 uur deskundigheidsbevordering en deelgenomen aan het visitatieprogramma van de 
NVMKA.  
 
Op 26 augustus 2014 maakte A (pro forma) bezwaar tegen het besluit d.d. 29 juli 2014. De gronden van het 
bezwaar zijn op 7 oktober 2014 door de gemachtigde, mr. C, aangevuld.  
 
Met betrekking tot de gronden van het bezwaar merkt de RTS op dat het tot de eigen professionele 
verantwoordelijkheid van een praktiserend kaakchirurg behoort om kennis te nemen van de regelgeving 
omtrent de eisen van herregistratie. De (her)registratie-eisen zijn minimumeisen en bedoelt om de patiënt 
te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen door kaakchirurgen. 
 
Het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie d.d. 1 juli 2011 en gewijzigd op 1 juli 2012 is 
volgens de voorgeschreven wijze van bekendmaken in de Staatscourant gepubliceerd en op de website van 
de (K)NMT verschenen alsmede in het NT. Voorts heeft de RTS bij brief van 19 juli 2012 alle ruim 700 
ingeschreven tandarts-specialisten, waaronder A, op de hoogte gesteld van de herregistratie-eisen.  
Ook als niet-KNMT lid had A tijdig kennis kunnen nemen van de geldende regelgeving om voor 
herregistratie in aanmerking te komen. 
 
A heeft bij zijn aanvraag tot herregistratie gemeld dat hij geen lid is van de NVMKA en dat hij daarom niet 
weet welke bij- en nascholingsactiviteiten door de NVMKA zijn geaccrediteerd. Ook heeft hij nooit zijn bij- 
en nascholing systematisch bijgehouden. Een kaakchirurg is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van 
zijn accreditatiepunten, het verzamelen van bewijzen van activiteiten waarvoor punten kunnen worden 
gekregen en voor het indienen van een verzoek bij de NVMKA om aan (buitenlandse) 
deskundigheidsbevorderende activiteiten toe te kennen. In plaats daarvan heeft A een summier 
uitgewerkte lijst overgelegd en heeft de RTS daaraan vervolgens conform de systematiek van het NVMKA 
Reglement Nascholingspunten punten toegekend. De RTS is hierbij coulant geweest door ook niet nadere 
bewijsstukken van A te verlangen.  
 
Na het zienswijzegesprek d.d. 8 november 2013 kwam de RTS uit op een totaal van 159 behaalde 
geaccrediteerde na- en bijscholingspunten in de referentieperiode. Na de referentieperiode, maar binnen 
de herstelperiode heeft A het tekort aan deskundigheidsbevordering ingehaald en in totaal 221 punten 
behaald. A voldoet daarmee aan de voorwaarde die verbonden was aan zijn herregistratie, zodat de RTS bij 
de beslissing op bezwaar deze voorwaarde niet langer aan de inschrijving van A zal verbinden. In zoverre 
acht de RTS het bezwaar gegrond.         
 
De kwaliteitsvisitatie vergt voorbereiding van de kaakchirurg en de NVMKA en doordat A zich in een erg 
laat stadium, te weten op 7 februari 2013 dus zes weken voor het expireren van de inschrijving, tot de 
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NVMKA heeft gewend voor deelname aan de kwaliteitsvisitatie, heeft hij het risico genomen dat de visitatie 
niet tijdig kon plaatsvinden. Voor zover het de NVMKA al verweten kan worden dat zij niet meer voor 21 
maart 2013 kon ‘leveren’, heeft A hiervan geen nadeel ondervonden. Hij is immers tot 31 december 2014 in 
de gelegenheid gesteld om alsnog aan de eis van deelname aan de visitatie te voldoen. Dit betekent een 
periode van een jaar en negen maanden om alsnog te kunnen deelnemen. De RTS kan de stelling van A dat 
de termijn waarbinnen hij alsnog aan de eis moet voldoen onredelijk en absurd is dan ook niet volgen.  
 
Bezwaar A 
A heeft de volgende gronden voor zijn bezwaar aangevoerd: 

1. A heeft in de referentieperiode van 21 maart 2008 tot 22 maart 2013 wel voldoende punten heeft 
behaald. Ook is de door de RTS gestelde termijn waarbinnen het tekort moet worden aangevuld 
niet correct en redelijk; 

2. De RTS heeft A, in tegenstelling tot collegae die lid zijn van de NMT en al veel eerder op de hoogte 
gesteld zijn, eerst bij brief d.d. 19 juli 2012 geïnformeerd over de kwaliteitsvisitatie en 
herregistratie; 

3. A heeft ruim op tijd een visitatie aangevraagd, echter de NVMKA is blijkbaar niet in staat op tijd te 
leveren. Dit kan A niet worden verweten. De door de RTS gesteld termijn waarbinnen aan de eis 
van visitatie moet zijn voldaan is uiterst onredelijk en absurd; 

4. De RTS had zich een zelfstandig oordeel dienen te vormen over de vergelijking inzake de reeds 
uitgevoerde visitatie door de IGZ en de voorgeschreven kwaliteitsvisitatie. Ook had de RTS moeten 
motiveren waarom de IGZ visitatie niet voldoet en de kwaliteitsvisitatie van de NVMKA absoluut 
noodzakelijk is; 

5. De RTS heeft niet uitgelegd waarom de door A overgelegde verklaring van Stichting F niet wordt 
geaccepteerd.  

 
A verzoekt de CAG te adviseren het besluit d.d. 29 juli 2014 van de RTS in te trekken en bij beslissing op 
bezwaar A onvoorwaardelijk voor een periode van vijf jaar te herregistreren.  
 
Regelgeving 
De CAG heeft vastgesteld dat de volgende regelgeving van toepassing is: 

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

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

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

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

 Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
Overwegingen 
Een eerste overweging betreft de ontvankelijkheid van het bezwaar. De RTS heeft het bestreden besluit op 
29 juli 2014 genomen. Op 26 augustus 2014 heeft A pro forma bezwaar gemaakt. De RTS ontving dit 
bezwaar op 27 augustus 2014. De CAG stelt vast dat het bezwaar binnen de in artikel 55 van de Regeling 
vermelde termijn, dus tijdig is ingediend. 
 
De CAG heeft de ontvangst van het bezwaarschrift op 10 september 2014 bevestigd en A tot 8 oktober 
2014 in de gelegenheid gesteld de gronden van het bezwaar aan te vullen. Het aanvullend bezwaarschrift is 
op 7 oktober 2014, derhalve binnen de gestelde termijn, ingediend. De CAG stelt vast dat het 
bezwaarschrift voldoet aan de eisen zoals vermeld in artikel 53 van de Regeling. De CAG acht het bezwaar 
ontvankelijk. 
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Een tweede overweging betreft de vraag of de aanvraag voor herregistratie tijdig is ingediend. De CAG 
overweegt dat uit artikel 33 jo. 29 lid 1 van de Regeling volgt dat de geregistreerde tandartsspecialist zelf 
verantwoordelijk is voor het (tijdig) indienen van een aanvraag voor herregistratie.  
 
De RTS heeft in het verweerschrift d.d. 28 november 2014 gesteld dat A sinds 1 maart 1974 in het register 
MKA staat ingeschreven. Dit is niet door A betwist zodat de CAG uitgaat van de juistheid hiervan.  
 
Het Centraal College Tandheelkundig Specialismen heeft in het Besluit Herregistratie Tandartsen-
Specialisten d.d. 20 maart 2008 bepaald dat de geldigheid van een inschrijving in het register MKA 
gebonden is aan een periode van ten hoogste vijf jaar. De CAG leidt hieruit af dat A, die sinds 1974 in het 
desbetreffende register staat ingeschreven, een verzoek tot herregistratie van zijn inschrijving in het 
register MKA voor 21 maart 2013 had moeten doen. De CAG stelt aan de hand van de overgelegde stukken 
vast dat A op 5 maart 2013, derhalve tijdig, de aanvraag tot herregistratie heeft ingediend.  
 
Een derde overweging betreft de vraag of A gedurende de referentieperiode van 21 maart 2008 tot 22 
maart 2013 heeft voldaan aan de voorwaarden om voor herregistratie in aanmerking te komen. De CAG 
wijst erop dat het doel van het stellen van deze voorwaarden erin gelegen is de patiënt te beschermen 
tegen onzorgvuldig en/of ondeskundig handelen. De patiënt die zich wendt tot een kaakchirurg moet erop 
kunnen vertrouwen dat goede zorg wordt geboden en de kaakchirurg ten minste voldoet aan de gestelde 
minimum voorwaarden.   
 
De geregistreerde tandartsspecialist zelf verantwoordelijk is voor het (tijdig) voldoen aan de gestelde eisen. 
Uit de overgelegde stukken valt op te maken dat A ten tijde van de aanvraag tot herregistratie niet voldeed 
aan de werkzaamhedeneis, de eis van 200 punten bij- en nascholing en dat hij ook niet had deelgenomen 
aan de kwaliteitsvisitatie.  
 
De RTS heeft A in de gelegenheid gesteld zijn aanvraag aan te vullen. Ook was de RTS hem behulpzaam bij 
het geven van uitleg over de eisen die gelden voor herregistratie en het beantwoorden van vragen. Pas op 
14 juni 2013 is verklaring omtrent de werkzaamhedeneis, die voldoet aan de daaraan gestelde eisen, aan 
de RTS overgelegd.   
 
Ten aanzien van de eis van het gedurende de referentieperiode volgen van 200 uur geaccrediteerde bij- en 
nascholing stelt de CAG vast dat de RTS coulant is geweest door op basis van het summiere overzicht van A 
zelf onderzoek te doen en punten toe te kennen. Het (tijdig) indienen van een volledig overzicht met 
bewijsstukken van behaalde punten voor geaccrediteerde scholing behoort immers tot de 
verantwoordelijkheid van de kaakchirurg. A voldeed pas na het zienswijzegesprek d.d. 8 november 2013 
aan de eis van voldoende deskundigheidsbevordering. 
 
De CAG heeft ter zitting d.d. 16 januari 2015 van A vernomen dat hij in overleg is met de NVMKA over het 
laten plaatsvinden van een visitatie. Ook zou hij op 8 januari 2015 de kosten van de visitatie hebben 
voldaan, echter er is nog geen visitatie uitgevoerd omdat nog niet alle benodigde informatie door A is 
aangeleverd.  
 
De CAG concludeert dat A ten tijde van de aanvraag en de datum van expireren van de inschrijving in het 
register MKA derhalve niet voldeed aan de voorwaarden om voor herregistratie in aanmerking te komen.  
 
Een vierde overweging betreft de vraag of de RTS in redelijkheid tot haar besluit d.d. 29 juli 2014 heeft 
kunnen komen. De CAG concludeert dat deze vraag bevestigend beantwoord dient te worden. Hoewel niet 
tijdig overgelegd, heeft A op 14 juni 2013 alsnog aannemelijk gemaakt dat hij gedurende de 
referentieperiode van 21 maart 2008 tot 22 maart 2013 voldeed aan de werkzaamhedeneis. Op grond van 
artikel D.19 lid 4 Besluit MKA heeft de RTS de bevoegdheid om als is voldaan aan de werkzaamhedeneis de 
inschrijving eenmalig te hernieuwen onder de voorwaarde dat binnen een jaar alsnog aan de eisen van 
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deskundigheidsbevordering en/of visitatie is voldaan. De CAG merkt op dat de RTS wederom coulant jegens 
A is geweest door in haar besluit d.d. 29 juli 2014 een langere termijn te hanteren en A daartoe tot 31 
december 2014 in de gelegenheid te stellen.  
 
Wat betreft de voorwaarde in het besluit om voor 31 december 2014 alsnog te voldoen aan de eis van 
deskundigheidsbevordering overweegt de CAG dat ten tijde van het besluit nog niet door de RTS was 
beoordeeld of A aan deze eis had voldaan. Hij had immers de benodigde stukken hiervoor niet (tijdig) 
aangedragen. Echter, nu de RTS na het zienswijzegesprek d.d. 8 november 2013 en het betrachten van 
coulance heeft geoordeeld dat A toch aan deze eis heeft voldaan, kan dit onderdeel van het bezwaar in 
zoverre gegrond worden geacht in die zin dat de RTS, nu zij dit in haar verweerschrift zelf ook erkent, 
eerder tot dit oordeel had kunnen komen, waarbij het niet als voorwaarde in het besluit d.d. 29 juli 2014 
had hoeven te gelden.   
  
Een vijfde overweging betreft de vraag of A voldoende ruimte heeft gekregen te voldoen aan de 
voorwaarden voor herregistratie. In dit verband overweegt de CAG dat het tot de professionele standaard 
van de kaakchirurg behoort dat hij op de hoogte is en voldoet aan (wettelijke) eisen die aan hem worden 
gesteld. Een kaakchirurg heeft de keuze zich aan te sluiten bij een beroepsorganisatie die hem informeert 
over relevante ontwikkelingen, echter als besloten wordt om geen lid te zijn, mag van de kaakchirurg op dit 
gebied een actievere houding worden verwacht. De informatie over de herregistratie is openbaar en 
daarvan had ook A kennis kunnen nemen. Bovendien heeft de RTS bij brief d.d. 19 juni 2012 alle 
tandartsspecialisten geïnformeerd over de herregistratie.  
 
Ten aanzien van het overleggen van het IGZ rapport in plaats van het laten uitvoeren van een 
kwaliteitsvisitatie door de NVMKA constateert de CAG dat de RTS ook op dit punt coulant is geweest jegens 
A door zich hiervoor open te stellen en hem in het zienswijzegesprek drie opties te bieden. De CAG stelt 
vast dat daarbij ook actie van A werd verwacht. Immers, de eis voor herregistratie is deelname aan visitatie 
en indien A een ander rapport als zodanig wenst in te brengen ligt het op zijn weg om ten minste het 
rapport te overleggen en te beargumenteren waarom dit als alternatief voor de verplichte visitatie kan 
indienen. Er dient te kunnen worden beoordeeld of overlap bestaat tussen het IGZ onderzoek en de 
kwaliteitsvisitatie van de NVMKA. Door A is niet betwist dat hij de RTS geen inzage heeft verleend in het IGZ 
rapport zodat de CAG meent dat de RTS geen verwijt kan worden gemaakt dat zij het IGZ rapport niet in de 
plaats hebben gesteld van de verplichting te voldoen aan de kwaliteitsvisitatie van de NVMKA. Voorts 
merkt de CAG op dat de discussie die klaarblijkelijk in december 2014 en begin januari 2015 tussen A en de 
NVMKA speelde, zich onttrekt aan de waarneming en de beïnvloedingsmogelijkheden van de RTS. Nu is 
gebleken dat A niet heeft voldaan aan de eis van visitatie stelt de CAG derhalve vast dat hij niet heeft 
voldaan aan de voorwaarden voor herregistratie.  
 

Advies  
Op grond van het bovenstaande komt de CAG tot de conclusie dat het besluit d.d. 29 juli 2014 van de RTS, 
met uitzondering van het stellen van de voorwaarde over de deskundigheidsbevordering, rechtmatig en 
met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving tot stand is gekomen. De CAG acht het bezwaar 
derhalve ongegrond en adviseert de RTS haar besluit d.d. 29 juli 2014 met uitzondering van de voorwaarde 
over de deskundigheidsbevordering, in stand te laten.  
 
Aldus uitgebracht door: 
Mr. T. Vroon, voorzitter, mevrouw mr. D.B.D.L.D. Huskens, lid jurist, drs. A.W.J. van den Bergh, lid specialist. 
 
In tegenwoordigheid van: 
Mevrouw mr. M.A. Feeburg, plv. secretaris. 
 
Namens de CAG,     Nieuwegein, 16 januari 2015 
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mr. T. Vroon     mr. M.A. Feeburg 
Voorzitter     plv. secretaris  
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Bijlage 2 - Rechtsmiddelen Regeling specialismen tandheelkunde (2010) 
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V. Rechtsmiddelen 
 
V.1.  Bezwaar of Geschil 
 
Artikel 44 
1. Een belanghebbende kan bij de RTS een bezwaarschrift indienen tegen een door de RTS genomen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Artikel 78 
De voorzitter kan uit eigen beweging of op een binnen twee weken na de dag van bekendmaking door een 
partij schriftelijk gedaan verzoek een kennelijke rekenfout of schrijffout in de uitspraak herstellen. Herstel 
of verbetering geschiedt middels schriftelijke mededeling aan partijen. 
 
Slotbepalingen 
 
Artikel 79 
In gevallen waarin afdeling V.3. en V.4. niet voorzien beslist de voorzitter in overleg met de secretaris. 
 
Artikel 80 
Afwijking van de in dit hoofdstuk genoemde termijnen betreffende de bezwaarprocedure is mogelijk voor 
zover de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in 
hun belangen kunnen worden geschaad of ermee instemmen. 
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Bijlage 3 - Samenstelling CAG per 31 december 2015 

 

Kamer voor Advies op Bezwaar  Kamer voor Geschilbeslechting 
 
Juristleden     Juristleden 
 
mr. T. Vroon, voorzitter    jhr. mr. H.J.J. de Bosch Kemper, voorzitter  
 
jhr.mr. H.J.J. de Bosch Kemper,    mr. T. Vroon,  
plaatsvervangend voorzitter   plaatsvervangend voorzitter 
 
prof. mr. dr. J.A.H.M. Hubben   prof. mr. dr. J.A.H.M. Hubben 
plaatsvervangend voorzitter   plaatsvervangend voorzitter 
 
mr. J.A.W.M. Vogels,    mr. J.A.W.M. Vogels, 
plaatsvervangend voorzitter   plaatsvervangend voorzitter 
 
mw. mr. D.B.D.L.D. Huskens, lid   mw. mr. D.B.D.L.D. Huskens, lid 
 
mw. mr. L.H.J. Vijlbrief – Smit, lid  mw. mr. L.H.J. Vijlbrief – Smit, lid 
 
mw. mr. R.M.S. Doppegieter   mw. mr. R.M.S. Doppegieter 
plaatsvervangend lid    plaatsvervangend lid 
 
mw. mr. S. van Dijk    mr. mr. S. van Dijk 
plaatsvervangend lid    plaatsvervangend lid 
          
       
Specialistleden     Specialistleden 
 
drs. A.W.J. van den Bergh, orthodontist  drs. A.W.J. van den Bergh, orthodontist 
lid      lid 
   
drs. M.P.E. Tacken, orthodontist  drs. M.P.E. Tacken, orthodontist 
plaatsvervangend lid    plaatsvervangend lid 
 
dr. R.H. Groot, kaakchirurg   dr. R.H. Groot, kaakchirurg 
lid      lid  
 
drs. F.J. Dieleman, kaakchirurg   drs. F.J. Dieleman, kaakchirurg  
plaatsvervangend lid     plaatsvervangend lid 
 

Leden specialist in opleiding 
 

vacature, aios lid kaakchirurgie 
vacature, plaatsvervangend aios lid kaakchirurgie 

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

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


