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1. Inleiding 

 

Voor u ligt het zesde jaarverslag van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting van de 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

in 2016 in werking getreden (bijlage 1). De gewijzigde Regeling brengt géén verandering in de 

taakstelling van de CAG met zich mee. 

 

Kamer voor Advies op Bezwaar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Kamer voor Geschilbeslechting 

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

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

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

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

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

leden zitting te houden. 

 

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

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

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

specialist, besluiten van de RTS inbegrepen. Ingevolge artikel 45 lid 3 van de Regeling geeft de Kamer 

voor Geschilbeslechting bij uitspraak een bindend oordeel over geschillen. Zowel de indiener van het 

verzoekschrift als de wederpartij krijgen de uitspraak, waarin het bindend oordeel is neergelegd, en het 

verslag van de hoorzitting van de Kamer voor Geschilbeslechting. 
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2. Samenstelling CAG in 2018 
 
In het verslagjaar is een compleet nieuw team aios-leden aangetreden. Plaatsvervangend aios-lid MKA 
drs. T.C.T. van Riet heeft zijn opleiding afgerond. Hij is opgevolgd door mevrouw drs. S. van Dijk. 
Plaatsvervangend aios-lid DMO mevrouw drs. V.J.E.O. Stockbroekx is desgevraagd décharge verleend. 
Zij is opgevolgd door mevrouw drs. C. Theodorou. Tenslotte is in 2018 voorzien in de in 2017 ontstane 
vacatures. Drs. W. Sorghabi is benoemd tot aios-lid MKA. Drs. J.A.D. Padmos is benoemd tot aios-lid 
DMO. 
 
Plaatsvervangend ambtelijk secretaris mevrouw mr. R.E. Kroes heeft in 2018 afscheid genomen. Zij is 
opgevolgd door mr. H.M. Rooth.  
 
De samenstelling van de CAG in 2018 is in bijlage 2 opgenomen. 
 

3. Statistieken 

 

In het verslagjaar heeft de CAG twee bezwaarschriften en twee pro forma verzoekschriften ontvangen. 

Vanwege een aantal door de indieners voorgelegde verzoeken om de hoorzitting te verplaatsen dan 

wel de zaak aan te houden, heeft er in 2018 geen enkele hoorzitting plaats gevonden. De 

bezwaarschriften zullen begin 2019 ter zitting behandeld worden. Ultimo 2018 wenste de indiener van 

de verzoekschriften deze nog steeds aan te houden. 

 

De CAG schatte eerder in dat het jaar 2018 een toename van het aantal zaken zou laten zien. Immers, 

in 2018 zou de tweede grote herregistratieronde van tandartsspecialisten plaats vinden. De praktijk liet 

een heel ander beeld zien: er is geen enkel bezwaarschrift ingediend naar aanleiding van deze grote 

herregistratieronde. Dit dankzij de inspanningen én tot grote tevredenheid van de RTS1.  

 

Voorgaande betekent overigens niet dat de CAG in 2018 heeft stilgezeten. Vooral het in behandeling 

nemen van de bezwaarschriften en het op verzoek van de indiener daarvan een aantal keer 

verschuiven van geplande hoorzittingen heeft (de secretaris van) de CAG de nodige hoofdbrekens en 

vooral tijd gekost. Ook de werving van nieuwe (plaatsvervangende) aios-leden bracht veel werk met 

zich mee. 

 
Bezwaarschriften 
ontvangen 

Bezwaarschriften 
afgehandeld 

In behandeling 
ultimo 2018 

Verzoekschriften 
ontvangen 

Verzoekschriften 
behandeld 

In behandeling 
ultimo 2018 

2 0 2 2 0 2 

 

  

                                                           
1
 Verslag van het jaar 2018 van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen van de Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. 
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4. Samenvatting uitgebrachte adviezen en/of bindende oordelen 

 

Er zijn in 2018 geen adviezen en/of bindende oordelen uitgebracht. 

 

Namens de Commissie    Utrecht, 22 april 2019 

voor Advies en Geschilbeslechting 

 

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

voorzitter      ambtelijk secretaris 
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Bijlage 1 - Rechtsmiddelen Regeling specialismen tandheelkunde (2016) 
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V. Rechtsmiddelen 
 
V.1.  Bezwaar of Geschil 
 
Artikel 44 
1. Een belanghebbende kan bij de RTS een bezwaarschrift indienen tegen een door de RTS genomen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vervangen lid nog niet verstreken is, geschiedt voor de volle, in het eerste lid genoemde termijn. 
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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; 
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; 



9 
 

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. 

 
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. 
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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; 
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. 

 
 
 
 
 



11 
 

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 
 
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 
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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 
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. 
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3. Het indienen van een geschil schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. 
 
Termijn voor aanhangig maken geschil 
 
Artikel 69 
Het geschil dient binnen vier weken na bekendmaking van het besluit als bedoeld in artikel 44 tweede lid 
aanhangig te worden gemaakt bij de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting RTS. Bij overschrijding 
van deze termijn wordt het geschil niet beslecht. 
 
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. 

 
 
 
 



15 
 

Bijlage 2 - Samenstelling CAG per 31 december 2018 
 

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

Leden specialist in opleiding 
 

aios-lid MKA: drs. W. Sorghabi 
plaatsvervangend aios-lid MKA: mw. drs. S. van Dijk  
aios-lid DMO: drs. J.A.D. Padmos 
plaatsvervangend aios-lid DMO: mw. drs. C. Theodorou 
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mw. mr. J.M. van der Ven   mw. mr. J.M. van der Ven 
ambtelijk secretaris    ambtelijk secretaris 
 
mr. H.M. Rooth     mr. H.M. Rooth 
plaatsvervangend secretaris   plaatsvervangend secretaris 

  
 


