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•  De voorzittersbeslissing in de nieuwe Wet BIG

Juridisch inzicht uit de praktijk

Zorg & DAS
Civiel recht, bestuursrecht en tuchtrecht



Wijziging Wet BIG op komst:  
enkele gevolgen

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd 
met het wetsvoorstel tot wijziging van de wet op 
de beroepen in de individuele gezondheidszorg, 
de Wet BIG. Dat heeft ook consequenties voor 
het tuchtrecht. Wat dit voor u betekent, leest u 
hierna.

Een van de doelen van de wijzigingen in de Wet BIG is  
een snellere afhandeling en een verbeterde toegang tot 
het tuchtrecht. De tuchtklachtfunctionaris, beschreven  
in het nieuwe artikel 55a, is daarvan een voorbeeld.  
Dit is een nieuwe functie binnen het tuchtrecht.  
De tuchtklachtfunctionaris wordt aangesteld om de klager 
te adviseren bij het opstellen en wijzigen van de klacht. 
Dat adviseren kan ook betekenen dat de klager naar een 
andere instantie wordt verwezen, zoals een klachtenin-
stantie of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Griffierecht en voorzittersbeslissing
In de huidige Wet BIG hoeft de klagende partij niet  
te betalen voor het indienen van een tuchtklacht.  
Na de wetswijziging is de klagende partij hiervoor een 
griffierecht verschuldigd van vijftig euro. Dat staat in het 
nieuwe artikel 65a. Er geldt een uitzondering voor een 
inspecteur, die is geen griffierecht verschuldigd. Bij een 
geheel of gedeeltelijke gegrondverklaring van de klacht 
wordt het griffierecht aan de klager terugbetaald. Ook is 
het mogelijk dat het tuchtcollege als maatregel oplegt dat  
de aangeklaagde de kosten moet vergoeden die de 
klagende partij redelijkerwijs heeft moeten maken  
(artikel 69, lid 5, Wet BIG).

Een ander nieuw fenomeen is de voorzittersbeslissing,  
die na het sluiten van het vooronderzoek kan worden 
gegeven. Uit het nieuwe artikel 67a volgt dat de voorzitter 
of het regionaal tuchtcollege in de raadkamer een 

eindbeslissing kan geven. Die houdt dan in dat het college 
kennelijk onbevoegd is, de klacht kennelijk niet-ontvankelijk 
is, de klacht kennelijk ongegrond is of de klacht kennelijk 
van onvoldoende gewicht is. Zo kunnen eenvoudige 
klachten sneller en eenvoudiger worden afgehandeld.  
Mijn collega Lisette Neuschäfer-Greebe beschrijft in  
haar artikel hiernaast een uitspraak waarin al gebruik is 
gemaakt van deze voorzittersbeslissing 

Publicatie en registratie maatregelen
In de huidige Wet BIG wordt een berisping of boete  
openbaar gemaakt en gepubliceerd in een regionaal 
dagblad. Ook dat verandert met de wetswijziging.  
Dan bepaalt het tuchtcollege  of de opgelegde maatregel 
openbaar wordt gemaakt. Dat gebeurt dus niet meer in 
álle gevallen. 

Wat betreft de op te leggen maatregelen zijn er ook  
wijzigingen. Met de nieuwe Wet BIG is het bijvoorbeeld  
ook mogelijk om een breed beroepsverbod op te  
leggen. Dat betekent dat een beroepsbeoefenaar  
die een ernstig gevaar vormt voor patiënten door  
het tuchtcollege het recht kan worden ontzegd om  
patiënten te behandelen.

Naar verwachting gaan de wijzigingen begin 2019 in. 
Heeft u vragen over dit artikel? Neem gerust contact  
met ons op. Wij helpen u graag. 

mr. Anne Hiddinga

Achtergrond

De kern
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voor het tuchtrecht
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Wat vindt u?
Wij zijn nieuwsgierig naar 
uw vragen of  opmerkingen 
over dit artikel. 
 
Mail ze naar:
Anne Hiddinga
acij.hiddinga@das.nl

‘Snellere afhandeling en 
betere toegang’

mailto:acij.hiddinga%40das.nl?subject=


De voorzittersbeslissing in de  
nieuwe Wet BIG

Mijn collega Anne Hiddinga heeft hiernaast al 
kort aandacht besteed aan de voorzittersbeslis-
sing. Deze mogelijkheid die aan de voorzitter  
van het College toekomt, wordt opgenomen in  
de Wet BIG. Onlangs heeft het Regionaal Tucht 
College (RTG) in Amsterdam al geanticipeerd op 
de wetswijziging van de Wet BIG. De casus was 
als volgt.

De patiënt staat ingeschreven bij de huisartsenpraktijk 
van verweerder. Op enig moment verwijst de huisarts de 
patiënt naar Mentrum, een instelling voor volwassenen 
met ernstige psychiatrische problematiek. In plaats van  
bij Mentrum komt de patiënt terecht bij Inforsa, een  
instelling voor intensieve behandelprogramma’s voor 
volwassenen met complexe meervoudige problemen op 
psychiatrisch, verslavings- en forensisch gebied. Dit 
verkeerde doorverwijzen verwijt de patiënt de huisarts. 

Medicatiefout
Ook verwijt de patiënt de arts een medicatiefout te hebben 
gemaakt. De huisarts heeft het middel exozepam voor-
geschreven in plaats van medicatie voor ADHD. Zowel voor 
de foutieve doorverwijzing als de foutieve medicatie dient 
dient de patiënt een tuchtklacht in bij het RTG in 
Amsterdam. De patiënt heeft dezelfde klacht ook voorge-
legd bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.
De patiënt verwijt de huisarts dat deze niet precies heeft 
gedaan wat klager aan hem heeft gevraagd. Het College 
komt tot het oordeel dat deze klacht van onvoldoende 
gewicht is als bedoeld in de Wet BIG, en wijst de klacht af. 

Handelen toetsen
In de rechtsoverweging valt te lezen dat het doel van het 
tuchtrecht kwaliteitsbevordering van de gezondheidszorg 
is door het handelen van zorgverleners te toetsen.  

Als blijkt dat dit handelen niet correct is geweest kan, zo 
nodig, een maatregel opgelegd worden. In deze kwestie 
komt echter een beeld naar voren van problematiek die 
niet door het tuchtrecht kan worden opgelost. 

Het College geeft dan ook aan de klager mee dat het 
College zich bij toekomstige klachten, die betrekking 
hebben op hetzelfde onderwerp, het recht voorbehoudt 
om die klachten zonder nader vooronderzoek als kennelijk 
ongegrond of als van kennelijk onvoldoende belang af te 
doen. Het College anticipeert hierbij op de toekomstige 
wetswijziging van de Wet BIG, waarbij dergelijke klachten 
kunnen worden afgedaan met een voorzittersbeslissing. 

Voordeel voor verweerder én klager
Deze voorzittersbeslissing biedt dus de mogelijkheid aan 
de voorzitter van een tuchtcollege en het College in de 
raadkamer om klachten af te doen, waarvan onmiddellijk 
duidelijk is dat zij eenvoudig kunnen worden afgehandeld. 
Het begrip ‘kennelijk’ betekent dat daarover in redelijkheid 
geen twijfel mogelijk is. In dergelijke gevallen kan de klacht 
zonder een mondelinge behandeling op een zitting 
worden afgedaan. Voordeel is dat zaken op deze wijze 
snel kunnen worden afgedaan en dat een College niet in 
volledige samenstelling bijeen hoeft te komen. Op deze 
manier wordt de doorlooptijd van de behandeling van 
tuchtzaken verkort. Dat is een voordeel voor zowel de 
klagende als de verwerende partij.

mr. Lisette Neuschäfer-Greebe

Casus

De kern
• Een patiënt verwijt een huisarts dat die niet 

precies heeft gedaan wat klager aan hem heeft 
gevraagd.

• Het College wijst de klacht af en beroept zich op 
de voorzittersbeslissing.

Wat vindt u?
Wij zijn nieuwsgierig naar uw 
vragen of opmerkingen over 
dit artikel.
 
Mail ze naar:
Lisette Neuschäfer-Greebe
l.neuschafer-greebe@das.nl

‘Zaken kunnen snel 
worden afgedaan’
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Het Team  
Zorgsector

Van advies tot procedures

Het Team Zorgsector bestaat uit juristen met  
een ruime ervaring in het geven van juridisch
advies en het voeren van procedures. Iedere 
jurist vanuit zijn eigen specialisme. En met het 
hele team hebben we ruime kennis en ervaring  
in alle facetten van het gezondheidsrecht.

Uw zorg, onze zorg: voor iedereen
Onze dienstverlening is speciaal ontwikkeld voor alle 
mensen die in de zorgsector werken. Denk hierbij aan 
(tand)artsen, apothekers, paramedici, psychologen, 
verloskundigen, verpleegkundigen, alternatieve genees-
kundigen, diergeneeskundigen. Maar ook voor de mensen 
die werkzaam zijn in ziekenhuizen, revalidatie- en verplee-
ginstellingen, particuliere zorginstellingen of zelfstandige 
behandelcentra.

Verzekering of uurtarief
DAS biedt twee vormen van dienstverlening aan: op basis 
van een DAS rechtsbijstandverzekering voor zorgverle-
ners of tegen een vast uurtarief. Hebt u een verzekering 
bij DAS? Dan geldt de polisvoorwaarden. Bij de dienst-
verlening tegen een vast uurtarief, maken wij maatwerk 
afspraken met u!

Maatwerkoplossing
Ook biedt DAS maatwerkoplossingen. Zo hebben we 
voor een zorginstelling een oplossing ontwikkeld waarbij 
het mogelijk is om een Wet BIG-dekking af te sluiten en 
kennen we een specifiek incassotraject bestemd voor 
het innen van nota’s voor zorgverleners. Ook kent DAS 
speciale diensten en verzekeringen voor maatschappen, 
zelfstandige behandelcentra en huisartsen onder één dak. 

Wilt u meer weten?
Bel ons op 020 651 88 30 of mail naar zorg@das.nl.  
Op www.das.nl/zorgverleners kunt u ook informatie 
terugvinden.

Civiel recht
De greep van instellingsbesturen op de daarin werkzame 
zorgverleners wordt groter en leidt tot belangentegen-
stellingen. Maatschappen worden ontbonden en  
vereffend vanwege het al dan niet vrijwillige vertrek 
van een van de maten of door het oprichten van een 
MSB. Soms via onderhandeling, eventueel via arbitrage. 
Geschillen tussen de leden van een MSB en de RvB in 
disfunctioneringstrajecten. Ziekenhuizen of andere zorg-
instellingen wensen arbeidscontracten met zorgverleners 
te beëindigen. Zorgverzekeraars verschillen van mening 
met zorg aanbieders over vergoeding van geleverde zorg. 
In al deze civielrechtelijke relaties is het Team Zorgsector 
‘bevoegd en bekwaam’ bijstand te verlenen.

Bestuursrecht
Bestuursorganen als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
en Autoriteit Consument en Markt (ACM) vergroten hun 

invloed op de individuele zorgverleners en maken gebruik 
van bestuursrechtelijke (handhavings) instrumenten. Het 
belang van en de eisen gesteld aan titel(her)registraties 
nemen toe. De invoering van nieuwe beroepstitels in de 
zorg gaat gepaard met overgangsregelingen. Geschillen op 
deze terreinen kunnen belanden bij de bestuursrechter. Het 
Team Zorgsector begeleidt de zorgverlener in dit traject.

Tuchtrecht
Een zorgverlener kan binnen zijn zorginstelling, bij zijn 
beroeps organisatie of bij een van de medische tuchtcol-
leges worden geconfronteerd met een klacht. De juristen 
van het Team Zorgsector weten welke impact zo’n klacht 
op een zorgverlener kan hebben. Zij aan zij met de zorg-
verlener wordt het verweer gevoerd, in de schriftelijke 
fase en ter zitting. Hoofdzaken worden gescheiden van 
bijzaken, individuele betrokkenheid wordt afgeperkt ten 
opzichte van die van anderen. De grote ervaring van het 
Team Zorgsector betaalt zich uit.
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