7de vergadering

Dinsdag 9 november 1993
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Tjeenk Willink

Stevens, wegens bezigheden elders;

Tegenwoordig zijn 69 leden, te
weten:

Kassies, wegens ziekte.

Baarda, Baarveld-Schlaman,
Barendregt, Van den Berg, De Boer,
Bolding, Boorsma, Van den Bos, Van
Gijzen, Van Boven, Van den
Broek-Laman Trip, Coenemans, Van
Dijk, Ermen, Fleers, Gelderblom–
Lankhout, Van Gennip, Ginjaar,
Glastra van Loon, Glasz, Van
Graafeiland, Grol-Overling, Heijmans,
Heijne Makkreel, Hilarides, Hoefna–
gels, Holdijk, Jaarsma-Buijserd,
Kaland, Korthals Altes, Van
Kuilenburg-Lodder, Kuiper, Van
Leeuwen, Van Leeuwen-Schut,
Luimstra-Albeda, Luteijn, Mastik–
Sonneveldt, Van der Meer, Van der
Meulen, Michiels van Kessenich–
Hoogendam, Pit, Pitstra, Postma,
Pröpper, Redemeijer, Rongen,
Schinck, Schuurman, Schuyer,
Soetenhorst-de Savornin Lohman,
Spier, Staal, Steenkamp, Talsma,
Tiesinga-Autsema, Tjeenk Willink,
Tummers, Van Veldhuizen, Veling,
Van Velzen, Verbeek, Vermaat, Vis,
Vrisekoop, Wagemakers, Wessel–
Tuinstra, Van Wijngaarden, Van de
Zandschulp en K. Zijlstra,

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan, dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.
(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)

R. Zijlstra, ook de volgende week,
Huberts-Fokkelman en Eversdijk,
wegens verblijf buitenslands;

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat bij brief van de staatsse–
cretarissen van Buitenlandse Zaken
en van Justitie van 2 november
jongstleden de agenda en de
ontwerp-besluiten voor de vergade–
ring van het Uitvoerend Comité
Schengen die op 23 november
aanstaande zal plaatsvinden, aan de
Kamer zijn toegezonden. Een deel
van die ontwerp-besluiten behoeft de
stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke
instemming van deze Kamer. De
termijn van vijftien dagen voor
besluitvorming daarover is op 3
november ingegaan.
Teneinde de mogelijkheid van
uitdrukkelijke instemming voor de
Kamer te waarborgen, heb ik
besloten het daartoe strekkende
signaal heden af te geven, conform
de hier overeengekomen procedure.
Dit houdt in dat de Commissies voor
Europese samenwerkings–
organisaties en voor justitie kunnen
nagaan of mondeling overleg over
de voorgelegde ontwerp-besluiten
nodig is en vervolgens kunnen
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Getuigenbescherming

en de heren Hirsch Ballin, minister
van Justitie, Cohen, staatssecretaris
van Onderwijs en Wetenschappen,
en Simons, staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

D
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

besluiten of hunnerzijds behoefte is
aan uitdrukkelijke goedkeuring.
Aan het einde van de termijn van
vijftien dagen zal ik de Kamer
voorstellen doen over de verdere
gedragslijn, eveneens conform de
overeengekomen Schengen–
procedure.
Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van een aantal
wetten met het oog op de
uitvoering van de op 2 mei 1992
te Oporto tot stand gekomen
Overeenkomst tussen de EEG,
EGKS en hun Lid-Staten ener–
zijds en de EVA-staten anderzijds
betreffende de Europese
Economische Ruimte (EER–
Uitvoeringswet) (22903);
- Wïjziging van de Wet op de
uitoefening van de diergenees–
kunde (22967);
- Wijziging van de Brandweer–
wet 1985 in verband met de
oprichting van het Nederlands
bureau brandweerexamens
(23066).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van het Wetboek van Strafvorde–
ring, het Wetboek van Strafrecht
en enige andere wetten
(getuigenbescherming) (22483).
Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van Groen Links wordt
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voorzitter
conform artikel 121 van het
Reglement van orde aantekening
verleend, dat zij geacht willen
worden zich niet met het wetsvoor–
stel te hebben kunnen verenigen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Gemeentewet en van een
aantal andere wetten met het
oog op de invoering van de
Gemeentewet en vaststelling van
het tijdstip van inwerkingtreding
van de Gemeentewet
(Invoeringswet Gemeentewet)
(22893).
Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regelen
inzake beroepen op het gebied
van de individuele gezondheids–
zorg (Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg)
(19522).
De voorzitter: Voordat ik de
beraadslaging open, stel ik de Kamer
voor om de eerste termijn van dit
wetsvoorstel te laten plaatsvinden,
dan de beraadslaging daarover te
schorsen en vervolgens de gehele
behandeling van het wetsvoorstel
22957 te laten plaatsvinden. Daarna
volgt het antwoord van de regering
met betrekking tot wetsvoorstel
19522 en de verdere afhandeling
daarvan.
Ik deel voorts mee dat de
staatssecretaris van Volksgezondheid
hopelijk pas na afloop van de eerste
termijn maar misschien in het laatste
gedeelte ervan, naar de Tweede
Kamer zal gaan om daar vragen te
beantwoorden. Wij hebben het zo op
elkaar afgepast dat het moet kunnen.
Mocht de Kamer wat langer spreken
dan zij heeft opgegeven, dan is het
risico voor ons. Doet de Kamer dat
niet, dan is de behandeling van de
vragen aan de overkant enige tijd
uitgesteld, namelijk tot een uur of
drie in plaats van kwart voor drie. Zo
hebben wij het risico gedeeld.
Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.
De beraadslaging wordt geopend.
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D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D66):
Mijnheer de voorzitter! De fractie van
D66 kan niet veel enthousiasme
opbrengen voor dit wetsontwerp,
maar één ding moet gezegd worden:
de regering heeft in elk geval een
beslissing genomen. Dat siert haar.
Zij heeft het min of meer vastgelo–
pen wetsontwerp aangaande
beroepen individuele gezondheids–
zorg, de BIG, weer vlot getrokken. Zij
heeft enkele adviezen gevraagd van,
gelukkig nog, bestaande advies–
colleges en zij heeft het voorstel met
verve in de Tweede Kamer verde–
digd. Het wetsvoorstel is in de
Tweede Kamer met algemene
stemmen aangenomen. De behande–
ling in de Tweede Kamer is bijzonder
uitvoerig geweest en ter geruststel–
ling van mogelijke twijfelaars is
evaluatie in het vooruitzicht gesteld.
Bovendien is het wetsvoorstel al 20
jaar onderweg. Dit alles noopt tot
bescheidenheid. Mijn fractie wil toch
enkele fundamentele vragen stellen.
De regering heeft gekozen voor
het weer op de rails zetten van de
BIG in haar oorspronkelijke vorm. Let
wel: vorm. De inhoud is herhaaldelijk
bijgesteld, maar de opzet van een
alles omvattende wet is gebleven.
Een kaderwet, die vele nieuwe
regelingen in het leven roept en
waarvan de laatste uitvoerende
maatregel zeker over de eeuw heen
getild zal worden. Mijn eerste vraag
aan de regering is of dit type
wetgeving nog wel van deze tijd is.
Mijn tweede vraag hangt nauw
samen met de voorgaande vraag. Is
wetgeving wel het geschikte
instrument om de onderhavige
materie te regelen? Is ons geloof in
wetgeving, en hier vooral in de
uitvoering ervan op het gebied van
welzijn en gezondheidszorg, niet
danig aan het tanen na enkele
fiasco's op dit gebied? Ik denk aan
de Welzijnswet, de Wet voorzienin–
gen gezondheidszorg en enkele
andere wetten. De BIG dient ter
vervanging van de volkomen
verouderde Wet op de uitoefening
van de geneeskunst. Die wet bestond
nog wel, maar werd sinds tientallen
jaren niet meer toegepast. Mijn
vraag aan de regering is de
volgende. Als wij deze wet gewoon
hadden ingetrokken en met ook nog
een paar andere verouderde wetten
op dit terrein hetzelfde hadden
gedaan, welke catastrofes hadden
ons dan staan te wachten?

Beroepen individuele gezondheids–
zorg

Ik bedoel dit niet piagend, want ik
heb groot respect voor de ongelofe–
lijke hoeveelheid werk die hier verzet
is door de regering en haar
ambtenaren, door de adviesorganen,
de beroepsgroepen en door mijn
collega's aan de overkant. In dit huis
mogen wij echter de vraag stellen of
wij met dit soort wetgeving op de
goede weg zijn ter oplossing van
maatschappelijke knelpunten. Die
knelpunten zijn er immers en ik
noem er enkele.
Zo wordt ten eerste bestaande
wetgeving met voeten getreden,
bijvoorbeeld de Wet op de uitoefe–
ning van de geneeskunst van 1865.
Deze wet verschafte de arts een
monopoliepositie die uit de tijd is.
Ten tweede wijs ik op de
moeizame verhouding tussen
reguliere en alternatieve geneeswij–
zen.
Ten derde noem ik de zwakke
positie van de patiënt bij de
uitoefening van zijn of haar
individueel klachtrecht.
Ten vierde wijs ik op de behoefte
aan kwaliteitscontrole in de
gezondheidszorg.
Nu verwachten wij binnenkort
enkele andere wetten als sturings–
instrumenten voor de laatste twee
punten. Het wetsvoorstel aangaande
de behandelingsovereenkomst en het
wetsvoorstel aangaande kwaliteit van
zorginstellingen. Het knelpunt van de
moeizame verhouding tussen de
reguliere en alternatieve behandel–
wijzen lijkt mij niet met wetgeving op
te lossen. Een zeker spanningsveld
zal hier altijd blijven bestaan,
constateert het jongste advies van de
Gezondheidsraad over alternatieve
behandelwijzen en wetenschappelijk
onderzoek. Tegelijkertijd draagt dit
belangrijke en baanbrekende rapport
bouwstenen aan voor mogelijke
vruchtbare samenwerking tussen
diverse richtingen in behandel–
methoden. Ook brengt zij modellen
voor effectiviteitsonderzoek, waarbij
zij een aantal kwaliteitscriteria
formuleert waaraan dat onderzoek
moet voldoen. Die gelden zowel voor
de alternatieve als voor de reguliere
geneeskunst. Dat betekent kwaliteits–
bewaking in het veld zelf. Dient dat
juist niet toegejuicht en gestimuleerd
te worden? In dit verband moet mij
van het hart, dat ik de reactie van de
staatssecretaris op het genoemde
rapport te terughoudend vind. Ik zie
hier ook een opmerkelijke tegenstel–
ling. Bij het instrument wetgeving ter
ordening van de gezondheidszorg is
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Wessel-Tuinstra
geen detail overgeslagen. Alles
wordt geregeld. Maar bij een ander
instrument voor kwaliteitsbewaking
namelijk wetenschappelijk onderzoek
zegt de staatssecretaris, dat hij de
discussie in de wetenschappelijke
wereld met belangstelling afwacht.
Ook de andere aanbevelingen
worden minimaal afgedaan, zoals de
coördinatiecommissie Alternatieve
behandelwijzen of die over interna–
tionale samenwerking. Een dergelijke
reactie staat mijns inziens in geen
verhouding tot het belang van het
rapport en de maatschappelijke
werkelijkheid van het gebruik van het
alternatieve circuit, een werkelijkheid
die de staatssecretaris goed bekend
is, zoals blijkt uit zijn notitie van mei
1993. Ik ben er gelukkig van
overtuigd dat de Tweede Kamer de
staatssecretaris op deze punten
drastisch zal corrigeren. Misschien
kan hij hier zijn verschil in attitude
ten aanzien van de genoemde
beleidsinstrumenten alvast eens
toelichten, nu wij op het punt staan
in zee te gaan met zijn beleid ter
zake van deze wetgeving, wetgeving
die door de regering in de memorie
van antwoord wordt aangeduid als
"een modern stelsel van
beroepenwetgeving".
Voorzitter. Tot zover mijn
algemene vragen. Vele van onze
specifieke vragen over dit voorstel
zijn in de schriftelijke voorbereiding
reeds aan de orde geweest en in
mijn ogen adequaat behandeld. Ik
wil nu alleen nog opheldering over
enkele punten.
Ik kom te spreken over de
voorbehouden handeling. De
behandeling in de Tweede Kamer is
enige tijd opgeschort geweest in
afwachting van het advies van de
Gezondheidsraad over de voorbe–
houden handeling, de term voor
ingrepen die wanneer zij door
ondeskundigen worden uitgevoerd,
gevaar kunnen opleveren voor de
patiënt. Het advies van de
Gezondheidsraad heeft geleid tot
uitbreiding van het artikel voorbe–
houden handelingen. Dat is een
keuze, een moeilijke keuze. Immers,
het doel van de wet, namelijk open
breken van de monopoliepositie van
vooral artsen wordt ingeperkt door
het grote aantal voorbehouden
handelingen. De staatssecretaris
stelt, dat zijn keuze niet ideaal–
typisch bepaald is, maar pragma–
tisch. D66 is ook een voorstander
van pragmatisme, maar is dit
bijzonder uitgebreide artikel over de
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voorbehouden handeling nu wel zo
pragmatisch? Suggereert het niet te
veel dat als iemand, een beroeps–
beoefenaar, aangewezen door de
wet, de handeling verricht, de
kwaliteit is gegarandeerd?
Ook heeft mijn fractie twijfels over
de uitvoerbaarheid en contro–
leerbaarheid van dit artikel en
evenzeer over het "open" artikel 37.
De evaluatie zal hier weliswaar alert
op zijn, maar is hier niet op
voorhand te zeggen, dat hier
overgereguleerd wordt? Wil de
regering hierop nog eens ingaan?
Voorzitter: Heijne Makkreel
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D66):
Mijnheer de voorzitter. Ik kom te
spreken over de kwestie van de
iatrosofen. Deze tragische, naar de
kant van de slachtoffers, en
schandalige, naar de kant van de
onverantwoordelijke en kwalijk
handelende iatrosofische behande–
laar, gang van zaken heeft de roep
om bestrijding van de kwakzalverij
versterkt. Dat is begrijpelijk. ledereen
die de patiënt vermijdbare gevaar–
lijke risico's laat lopen, brengt zijn
beroepsgroep in opspraak. Bij de
iatrosofen slaat dit terug op alle
alternatieve behandelaars, net zoals
vermijdbare medische fouten
terugslaan op de medische beroeps–
groep. De politieke vraag hierbij is,
hoe zulke trieste zaken te vermijden
zijn en wat de rol van de overheid is.
In het kader van dit wetsvoorstel wil
ik vragen: wat verandert de BIG nu
op dit terrein? Het strafrecht kan hier
toch wel worden toegepast? Prof.
Van der Mijn, voorzitter van de
voorlopige BIG-raad, stelt in
"Voorraad" van september 1993
terecht dat de BIG kwakzalverij kan
bestrijden. Met kwakzalverij wordt
gedoeld op apert ondeskundige
hulpverlening, ongeacht de vraag of
de hulpverlener een erkende
deskundige is of niet. Echter, aldus
Van der Mijn, er moet aan een aantal
randvoorwaarden worden voldaan.
Hij noemt in dit verband publieks–
voorlichting, alert optreden van de
geneeskundige inspectie en justitie
en ordening in het veld van
alternatieve genezers zelf. Dat zijn
pittige voorwaarden die mijn fractie
geheel onderschrijft. In antwoord op
vragen van leden van de Tweede
Kamer over deze zaak antwoordt de
regering onder punt 7 dat
voorlichtingsactiviteiten op dit
moment niet noodzakelijk zijn. Dat

Beroepen individuele gezondheids–
zorg

begrijpen wij niet heiemaal,
voorzitter. Voorlichting is hier toch
bijzonder gewenst? Graag verkrijgen
wij hierover nadere uitleg.
In verband met de kwaliteitseisen
aan de gezondheidszorg, regulier en
alternatief, hebtaen wij nog een vraag
over een kwestie die wij beter bij de
schriftelijke voorbereiding aan de
staatssecretaris hadden kunnen
voorleggen; dat geef ik toe. Echter,
dit punt kwam ons punt te laat ter
ore. Het betreft de kredietverlening
aan mensen die een bedrijfje willen
beginnen, in casu op medisch
terrein. Zij dienen daartoe een plan
in te dienen dat commercieel kiopt.
Er worden echter geen eisen gesteld
van medisch-inhoudelijke aard. Nu is
algemeen bekend dat de medicalise–
ring in de alternatieve branche
enorm is. Men gaat er daar immers
van uit dat door het slikken van
bepaalde middelen ziekten kunnen
worden voorkomen. Ik ga nu niet op
deze stelling in maar zeker is dat in
deze alternatieve medicatiebranche,
net zoals in de farmaceutische
industrie, veel geld omgaat. Het
gevolg is dat aan de commerciële
eisen voor het opzetten van een
medisch bedrijfje vrij gemakkelijk kan
worden voldaan. Het gevaar dreigt
dat alle medisch-inhoudelijke kennis
ontbreekt terwijl het krediet tóch
verleend moet worden. Hoe ziet de
staatssecretaris dit? Als hij hierop nu
niet kan ingaan, is hij dan bereid om
deze zaak te laten uitzoeken?
In de nadere memorie van
antwoord gaat de regering in op de
kwestie van de orthopedagogen die
niet in artikel 3 worden genoemd
terwijl het toch om een belangrijke
zelfstandige discipline gaat. Is de
afstemming die de staatssecretaris
suggereert tussen de orthopedago–
gen en de klinisch psychologen nu
tot stand gekomen of is er hier
sprake van een taak voor de
BIG-raad? Het zou toch te betreuren
zijn wanneer starheid van de zijde
van de beroepsorganisaties zou
leiden tot het uit de BIG-boot vallen
van de orthopedagogen. Hoe wordt
dit vraagstuk opgelost?
Voorzitter. Met weemoed denk ik
aan de tijd waarin er in Nederland
vrijwel communis opinio bestond
over de noodzaak, alle tuchtrecht
naar de schroothoop te verwijzen.
Dat was zo'n twintig jaar geleden.
Het is toen helaas niet gebeurd en
nu springt het tuchtrecht als een
paddestoel bij elke zichzelf respecte–
rende beroepsgroep te voorschijn.
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Wessel Tuinstra
Het lijkt een prestigeslag, voorzitter.
Wij zijn hier niet verrukt van maar
leggen ons er voorlopig bij neer. Wij
zijn benieuwd wat de evaluatie
oplevert. Ik waag mij aan de
voorspelling dat dit wegens
overregulering en als verouderd
model wordt bijgezet. Dit geldt mijns
inziens eigenlijk ook enigszins voor
de gehele wet. Ik zeg het met alle
respect - en dat meen ik terecht want er is goed en uitvoerig
ingegaan op onze vragen. Evenals de
fractie van D66 in de Tweede Kamer
zullen wij voor dit wetsvoorstel
stemmen maar dat gebeurt niet van
harte.

D
Mevrouw Van der Meer (PvdA):
Voorzitter. De wet die nu aan de orde
is, heeft als Wet BIG een roepnaam
gekregen die nogal eens tot hilariteit
bij buitenstaanders leidt. Dat is
onterecht; varkens zijn aardige
beesten.
Ook deze wet verdient alle
sympathie. Zij vervangt elf wetten,
wat op zichzelf al nuttig is, maar
vervangt ook merendeels zeer oude
wetten, de oudste meer dan een
eeuw oud, en zeer achterhaald. Het
was uiteraard goed dat Thorbecke in
1865 probeerde, onbevoegd
uitoefenen van de geneeskunst via
een verbod onmogelijk te maken of
tenminste terug te dringen, maar al
snel bleek dat mensen zich niet laten
voorschrijven aan wie zij de zorg
voor hun gezondheid toevertrouwen.
Ook nu is dat zo. Mensen die bang
zijn voor hun gezondheid, zijn vaak
bereid, zich te wenden tot iedereen
die zich aandient, met welke al dan
niet loze beloften dan ook. Zij laten
zich door niemand bepraten of
tegenhouden, al helemaal niet door
een wet. Dat is niet altijd verstandig,
maar het is buitengewoon begrijpe–
lijk. Ik heb dergelijke onverstandige
stappen van nabij gezien en heb mij
verbaasd over de gigantische
hoeveelheid geld die gevraagd en
betaald wordt voor vaak waardeloze
troep. Soms helpt de suggestie
alleen al, en dan is er tenminste nog
iets bereikt, maar soms wordt er ook,
zoals wij onlangs helaas moesten
constateren bij de klachten over
iatrosofen, met mensenlevens
gespeeld.
Hiermee wil ik niet zeggen dat alle
beoefenaars van alternatieve
geneeskunst charlatans zijn.
Integendeel, zou ik bijna zeggen. Ook
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uit eigen ervaring ken ik vele
daar is het een absolute voorwaarde,
toegewijde, kundige en gedegen
maar zeker ook voor de somatische.
opgeleide mensen, die vaak
Deze wet is een raamwet en er zal
resultaten boeken, al zijn deze niet
nog veel via AMvB's geregeld
altijd verklaarbaar. Het is goed dat al
moeten worden. Het zal nog wel
deze mensen na de inwerkingtreding
even duren voordat alles op papier
van de Wet BIG niet meer als
staat en zeker voordat het tot
zodanig strafbaar zijn, uiteraard tenzij
uitvoering komt. Kan de staatssecre–
zij schade toebrengen aan de
taris aangeven hoe op dit moment
gezondheid van de patiënt.
het tijdschema eruit ziet?
Al werd overtreding van de wet uit
De Wet BIG is in zijn oorspronke–
lijke vorm in 1986 ingediend, maar
1865 al sinds mensenheugenis
gedoogd, bevredigend was het niet.
haar voorgeschiedenis is veel ouder.
Hoewel sommigen vinden dat de lijst
Al in 1913 was er een advies van de
van voorbehouden handelingen wel
welbekende Van Houten en sindsdien
erg lang is geworden, blijft er altijd
hebben vele commissies en
nog heel wat vrijheid over.
adviesorganen zich ermee bezigge–
Zoals ik zei, patiënten of consu–
houden. Tijdens de behandeling aan
menten bepalen graag zelf waar zij
de overzijde, vooral in de schriftelijke
hulp zoeken. In deze tijd van
fase, is er veel aan de wet gewijzigd.
Er zijn verbeteringen en vereenvoudi–
mondige burgers en mondige
patiënten lijkt dat logischer dan een
gingen aangebracht. Het aantal
eeuw geleden. Desalniettemin is het
beroepen dat in artike! 3 wordt
duidelijk dat met de Wet uitoefening
erkend, is teruggebracht van zestien
geneeskunst ook toen al niet werd
tot acht. Wij zijn heel tevreden met
bereikt wat ermee werd beoogd. Met
de keuze die nu gemaakt is.
deze wet worden hieruit de
Heel belangrijk is voor ons het feit
dat de verpleegkundige nu een
consequenties getrokken.
zelfstandige beroepsbeoefenaar is en
Mijn fractie denkt dat het
verstandig is om mensen inderdaad
niet langer "de verlengde arm van
hun verantwoordelijkheid te laten,
de arts". Het is de formalisering van
maar hun wel duidelijk te maken een positie die de verpleegkundigen
allang toekwam.
en dat vereist goede voorlichting Nadat dit alles in de Tweede
wat zij aan het doen zijn ofwel tot
wie zij zich precies wenden. Deze wet
Kamer was vastgelegd, kwam er nog
een stroom brieven naar ons toe.
regelt dat door de titel van een
beoefenaar van de geneeskunst te
Aan de inhoud ervan is al in onze
schriftelijke voorbereiding de nodige
beschermen. De consument weet dat
aandacht besteed en wat ons betreft
er in beginsel sprake is van
voldoende kwaliteit, als hij te maken
zijn daar bevredigende antwoorden
op gegeven. Ik was wat verbaasd dat
heeft met iemand met een
er juist uit juridische hoek verzoeken
beschermde titel of opleidingstitel.
Die kwaliteit zal uiteraard geleverd
en voorstellen tot wijziging van de
tekst van enkele artikelen kwamen.
en gewaarborgd moeten worden
Zolang wij hier het recht van
door de desbetreffende beroeps–
groep. De bedoeling van andere
amendement niet hebben - en ik
wetgeving op het terrein van de
vind niet dat wij dat moeten krijgen gezondheidszorg is dat contracten
kunnen wij daar niet zo veel mee. Of
tussen verzekeraars en zorgaan–
is men op een dwaalspoor geraakt
doordat sommigen roepen dat wij
bieders alleen gesloten worden als
de kwaliteit ook feitelijk geleverd
inmiddels een verkapt recht van
wordt. Maar mocht dat niet altijd zo
amendement hebben ingevoerd?
Voor zover mijn ervaring strekt,
werken als verwacht wordt, dan
komen er wel eens novellon, als wij
biedt deze wet de mogelijkheid om
eisen te stellen.
in deze Kamer een wetsontwerp
dusdanig onvoldoende of onjuist
Wij hopen wel dat bij de beoorde–
ling van kwaliteit niet alleen gekeken
vinden, dat wij geneigd zijn tegen te
stemmen. Soms vindt de regering
wordt naar het medisch-technische,
maar ook naar de bejegening. De
dat zij met behulp van een novelie
wijze waarop medische zorg gegeven de rest van het wetsontwerp moet
redden, en zo gebeurt het dan. Maar
wordt, openheid, een optimale
een dergelijk groot bezwaar was toch
gelijkwaardigheid, een basis van
niet aan de orde bij de artikelen
vertrouwen, het zijn allemaal
wezenlijke onderdelen van medische
waarmee de medische tuchtcolleges
hulp. Dit geldt heel in het bijzonder
problemen hadden?
voor de geestelijke gezondheidszorg,
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Dat de tuchtcolleges reageerden,
was overigens niet onlogisch. Het
tuchtrecht is aangepast aan artikel 6
EVRM en ook verder fundamenteel
gewijzigd. De positie van de klager is
fors verbeterd en de beslotenheid,
die vaak als geheimzinnigheid werd
ervaren, verdwijnt. Ook is er in de
samenstelling een betere balans
tussen beroepsbeoefenaren en
juristen.
Dat de tuchtcolleges nog steeds
problemen hebben met deze
wijziging van de samenstelling,
stelde mij teleur. Waarom zouden nu
juist in de gezondheidszorg vooral
beroepsgenoten kunnen en mogen
oordelen over gedragingen en
misdragingen van collega's, terwijl in
onze gehele maatschappij rechters juristen dus - worden geacht over
alle mogelijke zaken, ook zeer
gespecialiseerde, een oordeel te
kunnen vellen? Het idee dat artsen
zulke bijzondere mensen zijn dat
eigenlijk niemand anders zich over
hen een oordeel kan aanmatigen,
was, dacht ik, uit de tijd. Maar
misschien heb ik mij daarin vergist.
Ik had mij ook kunnen voorstellen
dat de tuchtcolleges blij zijn nu te
zijn verlost van het odium, dat de
medische beroepsgenoten elkaar
altijd de hand boven het hoofd
houden. Met de nieuwe samenstel–
ling kan dit immers nauwelijks meer
zo zijn en ook niet meer zo lijken.
Ik was geroerd door het argument
tegen de gewijzigde samenstelling
dat daarna ter tafel kwam. De
tuchtcolleges zullen in de nieuwe
samenstelling vaker deskundig lees: medisch - advies nodig hebben
en dat wordt wel erg duur, want die
mensen komen dan uit een ander
deel van het land, om vermenging
van belangen tegen te gaan, en dat
kost zoveel reisgeld. Die zorg vind ik
aandoenlijk. Dat de uitvoering van
deze wet nogal wat kosten - en dan
van een heel andere orde - met zich
zal brengen, is duidelijk; ik kom daar
nog op terug. Maar dat de reiskosten
van mogelijk wat meer deskundigen
elders uit ons kleine land zulke
verontruste brieven opleveren, zou ik
nooit gedacht hebben.
Over de kosten, maar dan de echte
grote stijgingen, wil ik graag wat
meer informatie. In de memorie van
antwoord lees ik bedragen voor het
opzetten en bijhouden van het
nieuwe registratiesysteem: 8,2 mln.
incidenteel en 1,2 mln. structureel.
Voor het tuchtrecht 4 mln. per jaar in
plaats van de huidige 1,2. Al deze
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kosten zullen binnen de vigerende
financiële kaders worden opgevan–
gen, zo staat er. Wat betekent deze
laatste zin precies? Waar zal het geld
vandaan komen? Is er dan voldoende
om snel extra mensen aan te
trekken, zodat er niet onmiddellijk
een achterstand ontstaat?
Wat betreft de registratie lijkt het
duidelijk. De mensen die geregis–
treerd worden, moeten dat betalen.
Ik neem aan dat dit geldt voor zowel
de artikel-3- als de artikel-34registraties. Het aantal mutaties zal
mogelijk sterk verschillen van jaar tot
jaar en een goede schatting vooraf
lijkt mij moeilijk. Hoe wordt dan het
bedrag per persoon bepaald?
Wie gaat die registraties doen? Is
dat een afdeling van het ministerie,
is dat de inspectie of wordt dat,
volgens de huidige mode, geprivati–
seerd? Aan wie wordt de inhoude–
lijke beoordeling van de beide
soorten registraties opgedragen? Is
dat de registratiehouder of een
andere instantie, en, zo ja, wie?
Wij zijn buitengewoon blij met de
mogelijkheden om via nood–
procedures beroepsuitoefening
onmiddellijk te stoppen. Het wordt
dan onmogelijk dat medische
beroepsbeoefenaren van wie
iedereen vindt dat zij een gevaar
vormen voor patiënten, toch nog een
tijd door kunnen functioneren. Maar
dit betekent wel een uitbreiding van
het werk van de inspectie, die
immers die spoedprocedure moet
vragen en dus ook moet onderzoe–
ken of daar een grond voor is. Ook in
de vakliteratuur werd daar al de
aandacht op gevestigd. Wie krijgt
overigens de controle op de sancties
die de tuchtcolleges uitspreken? De
colleges zelf? Is daar dan rekening
mee gehouden bij het berekenen van
de toename van de kosten van deze
colleges? Of gaat het naar de
inspecties?
Nog een vraag in verband met de
toenemende werkdruk op de
tuchtcolleges. Ik heb begrepen dat
het amendement dat het mogelijk
maakte een voorlopige regeling voor
de patiëntenrechten te treffen, niet in
de praktijk zal worden gebracht,
omdat inmiddels de wetsontwerpen
inzake patiëntenrechten en klacht–
recht zijn ingediend. Ik zie echter
aankomen dat het nog wel even kan
duren voordat deze afgehandeld en
van kracht zijn, en misschien moet er
intussen dan toch wel iets geregeld
worden. Wil de staatssecretaris daar
zijn mening over geven? Een goede
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klachtenregeling werkt immers als
een zeef naar de tuchtrechtspraak en
kan voorkomen dat daar zaken
worden aangemeld die er eigenlijk
niet thuishoren.
Het feit dat binnenkort 300.000
beroepsbeoefenaren onder het
tuchtrecht zullen vallen, betekent dat
de daarbij behorende taken van de
zorginspecteurs dienovereenkomstig
zullen vermeerderen; dat zal ook
zonder toelichting wel duidelijk zijn.
Bij het lijstje financiële consequenties
in de memorie van toelichting zie ik
deze categorie niet genoemd. Of
vinden er zodanige verschuivingen
binnen het ministerie plaats, dat al
goed ingevoerde mensen naar de
inspectie kunnen doorstromen?
Ik neem tenminste aan, dat het
niet de bedoeling is, dat de huidige
inspectie het er even bij doet. In de
afgelopen tien jaar heb ik vrijwel
jaarlijks geconstateerd, dat er meer
werk was voor de inspectie dan wel
dat er minder mensen waren. leder
jaar werd mij door de bewindsman
verzekerd, dat dat best kon omdat de
inspectie zoveel efficiënter ging
werken. Ik had daar langzamerhand
mijn twijfels over maar een dergelijk
argument op dit moment bij zo'n
gigantische operatie zou volstrekt
ongeloofwaardig zijn. Daarom wil ik
graag weten hoe de staatssecretaris
het zich voorstelt.
Nu wij steeds meer overlaten aan
het veld - en ik begrijp dat wij dat
blijven willen - is de toetsing des te
belangrijker. Ook nu wij het steeds
mondiger worden van de burger en
de patiënt toejuichen en in deze wet
stimuleren, zal deze eerder met
klachten durven en kunnen komen.
Dan moet de inspectie toegankelijk
zijn en niet door gebrek aan tijd en
menskracht nieuwe barrières
opwerpen. Oe staatssecretaris zal
zich herinneren, dat deze zorg in de
afgelopen jaren niet alleen door mij
maar van diverse kanten werd geuit.
Des te verbaasder was ik over het
ontbreken van gegevens hierover.
Wij zijn heel benieuwd naar de
antwoorden van de staatssecretaris
en de minister, hoewel mijn vragen
vooral op het terrein van de
staatssecretaris liggen.
Ik heb al aangegeven, dat wij blij
zijn met deze wet en dat ons
stemgedrag dus niet van de
beantwoording afhangt. Tenzij de
staatssecretaris en de minister het te
gek maken, natuurlijk. Maar wij
hechten sterk aan een goed inzicht in
de problemen en kosten die met het
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uitvoeren van deze wet gepaard
gaan. Je hebt niets aan een mooie
wet als zij niet goed wordt uitge–
voerd. En juist bij deze wet zouden
wij dat bijzonder spijtig vinden.

D
Mevrouw Michiels van Kessenich–
Hoogendam (CDA): Mijnheer de
voorzitter. Het is 20 jaar geleden, dat
door het verschijnen van het rapport
van de staatscommissie-De Vreeze
de basis werd gelegd voor het
wetsvoorstel, dat wij vanmiddag hier
behandelen. Gedurende deze
afgelopen 20 jaar is er over de
inhoud van het wetsvoorstel
uitvoerig overleg gepleegd met de
betrokkenen en ook in de weten–
schappelijke tijdschriften op dit
gebied, zoals het Tijdschrift voor
gezondheidsrecht en Medisch
contact, is zeer herhaaldelijk en
uitvoerig aandacht besteed aan het
wetsvoorstel.
Door de vele wijzigingen die het
wetsvoorstel in de loop van de
behandeling in de Tweede Kamer
heeft ondergaan, is de nummering
van de artikelen ingrijpend veran–
derd. Op verzoek van onze vaste
Commissie voor welzijn en volksge–
zondheid hebben de ambtenaren van
deze Kamer een transponeringstabel
opgesteld, die het terugvinden van
een bepaald artikel zeer vergemakke–
lijkt. Ik zou de bewindslieden in
overweging willen geven, te
onderzoeken of deze transpone–
ringstabel op enigerlei wijze bij de
stukken kan worden gevoegd ter
vergemakkelijking voor degenen die
deze stukken later willen raadplegen.
Gaarne wil ik de staatssecretaris
ermee geluk wensen, dat hij nog
meemaakt - als het ware op de
valreep - dat het wetsvoorstel hier
behandeld wordt en, naar ik hoop,
voorspoedig te water wordt gelaten.
Daaraan koppel ik de goede wensen
van mijn fractie voor een behouden
vaart in het Rotterdamse water!
Mijnheer de voorzitter. Het
wetsvoorstel op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg, als
sinds jaar en dag wetsvoorstel BIG
genoemd, bevat in één voorstel twee
regelingen die weliswaar samenhang
vertonen maar toch van geheel eigen
aard zijn. Dit is in de eerste plaats
een nieuwe regeling van de
beroepsuitoefening in de gezond–
heidszorg en in de tweede plaats een
nieuwe regeling van het tuchtrecht in
de gezondheidszorg. Mijn fractie zou
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er de voorkeur aan gegeven hebben,
deze twee onderwerpen in twee
afzonderlijke wetsvoorstellen te
behandelen. Dat zou ongetwijfeld de
overzichtelijkheid van de regelingen
en van de discussies daaromtrent ten
goede zijn gekomen. Jammer
genoeg is het niet gebeurd en het is
nu te laat om hier nog iets aan te
doen. Bovendien is het wetsvoorstel
moeilijk leesbaar en moeilijk te
begrijpen. Het is een voorbeeld van
gecompliceerde, moeilijk toeganke–
lijke regelgeving. Ik geef daar straks
een voorbeeld van. Sommige
bepalingen zijn inhoudelijk slechts te
begrijpen na raadpleging van de
memorie van toelichting of andere
stukken. Echter, de tekst zelf van een
wetsvoorstel moet duidelijk maken
wat geregeld wordt en hoe het
geregeld wordt. In de memorie van
toelichting kan uiteengezet worden
waarom voor die regeling is gekozen
en niet voor een andere, en kunnen
de achtergronden uiteengezet
worden.
Mijnheer de voorzitter. Men zal
zich daarom kunnen voorstellen met
welk een genoegen ik de memorie
van antwoord en de nadere memorie
van antwoord heb gelezen, waarin
de vragen van deze Kamer op
heldere, logische en consistente
wijze zijn beantwoord. Ik wil daaraan
toevoegen: ook op geduldige wijze.
Het valt op wanneer men van WVC
zulke goede stukken ontvangt. Niet
zelden geldt immers met betrekking
tot de stukken van dit departement:
veel bevlogenheid en weinig logica.
De uitoefening van het beroep van
arts, tandarts en verloskundige en
van andere beroepen in de gezond–
heidszorg is thans geregeld in een
groot aantal wetten. Sommige
daarvan zijn al meer dan een eeuw
oud. Zo gelden nog steeds een wet
van 1 juni 1865, regelende de
uitoefening der geneeskunst en een
wet van 24 juni 1876, betreffende de
uitoefening van de tandheelkunst.
Uitgangspunt van deze zeer oude
wetgeving is dat de arts de
exclusieve en volledige bevoegdheid
heeft om de geneeskunst uit te
oefenen. "Exclusief" wil zeggen: met
uitsluiting van anderen. "Volledig"
wil zeggen: de arts is in beginsel
bevoegd op het gehele terrein van
de geneeskunst.
Deze uitgangspunten zijn in onze
tijd volkomen achterhaald. De arts is
al lang niet meer de exclusieve
verlener van geneeskundige zorg.
Dagelijks wenden zich grote
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aantallen mensen tot behandelaars
die niet gekwalificeerd arts zijn.
Velen zoeken hun heil bij een
zogenaamde alternatieve behande–
laar. Soms consulteert men
gelijktijdig zowel een reguliere arts
als een alternatieve behandelaar. Ter
zijde merk ik op dat zeer recent een
dik rapport van de Gezondheidsraad
is verschenen over alternatieve
behandelwijzen en wetenschappelijk
onderzoek. Mevrouw Wessel is
hierop uitvoerig ingegaan. Dat wil ik
nu niet doen. Ik wil er wel iéts van
zeggen. Aanleiding tot het rapport
was het verzoek van de toenmalige
staatssecretaris om geadviseerd te
worden over de onderzoekmethodie–
ken waarmee de effectiviteit van
alternatieve behandelwijzen
redelijkerwijs aantoonbaar kan
worden gemaakt. Gaandeweg zijn de
onderzoekers gestuit op essentiële
vragen, zoals: wat is genezen
eigenlijk, welke factoren spelen bij
genezing een rol? Deze vragen zijn
evenzeer van groot belang bij de
alternatieve behandelwijze als bij de
reguliere geneeskunst. Het rapport is
zeer de moeite van het lezen waard.
Uit een onderzoek van de
Nationale Raad voor de Volksgezond–
heid ontleen ik dat in het midden van
de jaren tachtig jaarlijks ruim 1
miljoen patiënten hun heil zochten
bij alternatieve behandelwijzen.
Sindsdien is dat aantal alleen maar
groter geworden. Het Centraal
Bureau voor de Statistiek heeft
berekend dat in 1991 6,1% van onze
bevolking een alternatief behande–
laar heeft geraadpleegd. Wanneer
men daarbij optelt de gevallen
waarin iemand van zijn eigen
reguliere huisarts een alternatieve
behandeling heeft ontvangen, komt
men zelfs op een totaal van 15,3%
van de Nederlandse bevolking. Het
raadplegen van een alternatief
behandelaar gebeurt dus kennelijk
niet alleen door mensen die de dag
beginnen met een kop brandnetel–
thee en vermoeiende oefeningen.
Uit de genoemde cijfers blijkt
duidelijk dat er niets meer over is
van de exclusiviteit van de bevoegd–
heid van de arts om de geneeskunst
uit te oefenen. Zijn bevoegdheid
heeft ook het karakter van volledig–
heid verloren. De toenemende
specialisatie maakt dat de arts
slechts een deelterrein kan beheer–
sen. Het stelsel dat nu nog krachtens
de wet geldt, is derhalve volkomen
verwaterd. Het is niet langer
uitvoerbaar en handhaafbaar.
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Vandaar dat allerwegen de noodzaak
van een nieuwe regeling werd
gevoeld. Dat is de regeling die in dit
wetsvoorstel is neergelegd.
Uitgangspunten daarvan zijn de
volgende. In de eerste plaats: vrijheid
voor de burger om zelf te bepalen
hoe in zijn gezondheidszorg zal
worden voorzien en tot wie hij zich
zal wenden. In de tweede plaats:
doorbreking van het monopolie van
artsen en vrijheid van verlening van
gezondheidszorg, dus ook vrijheid
aan de kant van de hulpverlener. In
de derde plaats: waar regeling nodig
is, moet zo'n regeling bij voorkeur
worden overgelaten aan de
beroepsgroep. Pas als zo geen
bevredigende regeling tot stand
komt, moet de overheid ingrijpen
met een centrale regeling. In de
vierde plaats gaat het om bevorde–
ring van het op peil houden van de
bekwaamheid van werkers in de
gezondheidszorg.
Omdat het natuurlijk te ver zou
gaan om alle handelingen op het
gebied van de individuele gezond–
heidszorg vrij te geven, zodat
iedereen die zou kunnen verrichten,
is het fenomeen van de voorbehou–
den handeling gecreëerd. Criterium
voor de voorbehouden handeling is
volgens het gestelde op blz. 2 van de
memorie van antwoord aan deze
Kamer: het inhouden bij onoordeel–
kundige verrichting van een
aanmerkelijk risico voor de patiënt of
een risico uit een oogpunt van
bescherming van het menselijk
leven.
Wij wijzen erop, dat dit criterium
enigszins afwijkt van hetgeen in
sommige gezaghebbende literatuur
als criterium naar voren wordt
gebracht. Onder andere wordt in een
artikel van Legemaate en mevrouw
Kastelein hierover iets gezegd. Heeft
het criterium voor voorbehouden
handelingen in de loop van de
parlementaire geschiedenis wellicht
een wijziging ondergaan? Als dat het
geval is, is de staatssecretaris het
dan met mij eens, dat het criterium
dat is beschreven in de stukken aan
deze Kamer doorslaggevend is?
Wij zouden er de voorkeur aan
gegeven hebben, dat het wetsvoor–
stel zelf het criterium voor voorbe–
houden handelingen zou hebben
ingehouden. Het bevreemdt ons, dat
een zo essentieel onderdeel van de
regeling niet in de wettekst zelf is
opgenomen. Kan de staatssecretaris
hier een verklaring voor geven?
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Het wetsvoorstel geeft in artikel 35
de verbodsbepaling dat iemand die
daartoe niet bevoegd is, geen
voorbehouden handeling mag
verrichten, behoudens een uitzonde–
ring die in hetzelfde artikel is
omschreven. Artikel 36 geeft een
opsomming van de voorbehouden
handelingen en van degenen die tot
die specifieke handelingen bevoegd
zijn. Deze casuïstische benadering is
een vreemd element in onze
wetgeving en in het algemeen
spreekt zij ons niet aan. Ze is
onoverzichtelijk en lacuneus. Wij
hebben geen behoefte aan deze
Angelsaksische vorm van regelge–
ving die, helaas, via de Europese
kanalen toch al vaker tot ons komt
dan goed is.
Artikel 37 geeft de mogelijkheid
om de opsomming van voorbehou–
den handelingen bij AMvB uit te
breiden of op een andere manier te
wijzigen. Het fenomeen van de
voorbehouden handelingen is een
enigermate diffuus en wankel
onderdeel van de nieuwe regeling.
Over de vraag welke handelingen
onder de groep voorbehouden
handelingen moeten worden
gebracht, is de afgelopen jaren een
hevige en langdurige discussie
gevoerd. De plenaire discussie over
dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer
in januari van dit jaar is in verband
hiermee zelfs enige tijd opgeschort
geweest. Dit gebeurde in afwachting
van een vervolgrapport van de
Gezondheidsraad over de voorbe–
houden handelingen. Het rapport
verscheen in maart van dit jaar en
daarna kon de plenaire behandeling
worden voortgezet. Het ziet ernaar
uit, dat de vraag welke handelingen
als voorbehouden handelingen
moeten worden aangemerkt, bij
voortduring en tot in lengte van
jaren voorwerp van discussie zal
blijven. De groep is groter geweest,
de groep is kleiner geweest, thans
bestaat ze uit 13 specifiek opge–
somde handelingen. In alle gevallen
is de arts bevoegd tot deze handelin–
gen en in sommige ook de tandarts
en/of de verloskundige.
De opsomming in artikel 36 moet
in zoverre als betrekkelijk willekeurig
worden aangemerkt, dat er nog wel
andere handelingen op het gebied
van de individuele gezondheidszorg
zijn dan de hier genoemde die een
reëel risico inhouden voor de
gezondheid. Anderzijds: wanneer
men de lijst van voorbehouden
handelingen te lang zou maken, zou
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men wel ver verwijderd raken van
het uitgangspunt dat de hulpverle–
ning op dit terrein wordt vrijgelaten.
Wij kunnen op dit moment dan ook
vrede hebben met de in artikel 35
neergelegde opsomming. Mocht die
in de praktijk niet voldoen, dan geeft
artikel 37 de mogelijkheid bij AMvB
wijziging in de lijst aan te brengen.
Wij gaan er daarbij van uit, dat de
verantwoordelijke bewindsman dit
punt alert in de gaten zal houden en
niet zal aarzelen tot wijziging over te
gaan wanneer daartoe in de praktijk
aanleiding blijkt te bestaan. Wij
zouden op dit punt graag een
toezegging van de staatssecretaris
krijgen.
De AMvB waarin de opsomming
van artikel 36 wordt uitgebreid of op
een andere wijze gewijzigd, heeft
slechts een tijdelijke geldingsduur, zo
blijkt uit het derde lid van artikel 37.
De AMvB kan beschouwd worden als
een voorlopige voorziening, die
ervoor bestemd is om snel te kunnen
ingrijpen als dat nodig zou zijn. Het
is de bedoeling dat de wijziging ten
slotte in de wet zelf terechtkomt.
Deze bepaling heeft van harte onze
instemming. Zij voorkomt dat de
inhoud van de regeling verbrokkeld
raakt over de wettekst zelf en één of
meer AMvB's.
De opsomming van de voorbehou–
den handelingen in artikel 36 eindigt
met een algemene bekwaamheidseis,
neergelegd in lid 14. Degene die in
artikel 36 bevoegd wordt verklaard,
mag de voorbehouden handeling
alleen verrichten voor zover hij
redelijkerwijs mag aannemen dat hij
beschikt over de vereiste bekwaam–
heid. Vervolgens komt er een zin
waarvan ik na lezing en herlezing
nog steeds de betekenis niet begrijp.
Ik had aangekondigd, een voorbeeld
te geven van de mijns inziens
moeilijke leesbaarheid van het
wetsvoorstel. Dit is dat voorbeeld.
Wat kan bedoeld zijn met de tweede
volzin van lid 14? Op welk artikel
slaan de woorden "dit artikel"?
Een van de belangrijkste onderde–
len van het wetsvoorstel is de
introductie van de constitutieve,
periodieke registratie van bepaalde
beroepen waarvan de titel
beschermd wordt. Eerst door
registratie mag de arts zich arts
noemen en de titel van arts dragen.
Dit is het constitutieve karakter van
de registratie. Vanzelfsprekend moet
men om voor registratie in aanmer–
king te komen aan bepaalde
voorwaarden, die in de wet worden
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opgesomd, voldoen. Artikel 3 somt
acht beroepen op waarvan de titel
aldus wordt beschermd. Net zoals
over de lijst van voorbehouden
handelingen is ook over de lijst van
beroepen in artikel 3 heel wat te
doen geweest. Ook deze lijst is
langer en korter geweest.
In de loop van het wetgevings–
proces is een koppeling komen te
iiggen tussen de beroepen waarvan
de titel door artikel 3 en volgende
wordt beschermd en de beroepen
waarop het eveneens in dit
wetsvoorstel geregelde tuchtrecht
van toepassing is. Aanvankelijk was
die koppeling niet aanwezig, maar al
doende leek het wenselijk dat
bepaalde beroepen die tot dan toe
niet onder het tuchtrecht waren
gebracht, daar wel onder zouden
vallen. Als hét voorbeeld noem ik de
fysiotherapeuten. Weliswaar bestaat
binnen de kring van georganiseerde
fysiotherapeuten een verenigings–
tuchtrecht, doch dit bleek niet het
gewenste effect te hebben. Een
betrekkelijk groot deel van de
fysiotherapeuten was niet bij dit
beroepsverband aangesloten en dus
niet onderworpen aan het
verenigingstuchtrecht. Immers, de
regels van een vereniging gelden
alleen voor degenen die lid zijn van
de vereniging.
Het tuchtrecht van een vereniging
berust op een afspraak tussen de
leden en heeft juridisch gezien niet
een zwaardere status dan welke
andere afspraak ook. Het heeft een
zuiver privaatrechtelijk karakter.
Daarom werd het voor bepaalde
beroepen wenselijk geoordeeld, ze
onder te brengen bij het tuchtrecht
met publiekrechtelijk karakter, dat in
dit wetsvoorstel is neergelegd. Het is
dus nu zo dat voor alle beroepen
waarvoor artikel 3 bescherming van
de titel geeft, het tuchtrecht van
artikel 47 en volgende geldt.
Ik zie enige onduidelijkheden.
Zoals reeds eerder gezegd kan bij
AMvB de opsomming van beroepen
in artikel 3, dus de beroepen
waarvoor bescherming van de
beroepstitel wordt gecreëerd,
worden uitgebreid. In de regeling
van het tuchtrecht in artikel 47 en
volgende lees ik niet de mogelijkheid
van uitbreiding van het aantal
beroepen. De consequentie hiervan
is mijns inziens dat het mogelijk is
dat onder artikel 3 een beroep wordt
gebracht waarvoor het tuchtrecht
niet van toepassing kan worden
verklaard. Dan wordt dus de
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koppeling losgelaten. Is dat
inderdaad de bedoeling? Is het
omgekeerde ook mogelijk? Stel dat
bij AMvB een beroep wordt
geschrapt uit de lijst van artikel 3.
Blijft dit beroep dan toch onder het
tuchtrecht vallen? Naar mijn mening
is dat niet het geval. Uit het bepaalde
in artikel 47, lid 1, aanhef, waarin
gesproken wordt van degene die in
een bepaalde hoedanigheid in een
register ingeschreven staat, moet
naar mijn mening worden afgeleid
dat schrapping van een beroep uit de
lijst van artikel 3 van rechtswege tot
gevolg heeft dat ook niet langer het
tuchtrecht op dat beroep van
toepassing is. Daarvoor is dan geen
afzonderlijke wettelijke regeling
vereist. Zijn de bewindslieden het
met deze uitleg eens?
Deze Kamer is in haar schriftelijke
gedachtenwisseling met de regering
ingegaan op de positie van de
orthopedagogen. Dit beroep is
immers niet opgenomen in de lijst
van artikel 3. Daarin staat wel de
klinisch psycholoog maar niet de
orthopedagoog vermeld. Uit de
antwoorden van de regering op de
gestelde vragen begrijp ik dat de
regering eerst wil afwachten of
binnen de kring van psychologen
partijen tot overeenstemming
kunnen komen alvorens de overheid
regelend optreedt. Op zichzelf
onderschrijven wij deze houding. Het
is altijd goed om ruimte te laten aan
het zelfregulerend vermogen in
menselijke en maatschappelijke
verhoudingen. Maar gelet op
datgene wat op dit punt naar voren
is gekomen tijdens de behandeling
tot dusver in deze Kamer, zijn wij er
toch niet helemaal gerust op dat
partijen zelf tot een voor beide
bevredigende oplossing kunnen
komen. Ook op dit punt vragen wij
de staatssecretaris alert te zijn. Op
een zeker moment kan het tijdstip
zijn aangebroken om in te grijpen.
De staatssecretaris zou dit bijvoor–
beeld kunnen doen door de kwestie
aan de BIG-raad voor te leggen en
aan deze raad advies te vragen. Ik
hoor graag de opvattingen van de
staatssecretaris daarover.
Voorzitter: Tjeenk Willink
Mevrouw Michiels van Kessenich–
Hoogendam (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Naast de beroepstitel–
bescherming creëert het wetsvoor–
stel in artikel 34 de opleidingstitel–
bescherming. In feite is dit het oude
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onderscheid tussen de medische en
de paramedische beroepen, met dien
verstande dat nu de fysiotherapeut
onder artikel 3 valt. Ik vind de
benaming
"opleidingstitelbescherming" niet
geiukkig gekozen, nog afgezien van
het esthetische aspect ervan.
Immers, ook hier is in feite sprake
van bescherming van de titel die het
beroep draagt. Men volgt een
opleiding niet zomaar, men volgt een
opleiding voor een bepaald beroep.
Dat is ook duidelijk onderkend in
artikel 34. Het gaat niet om de titel
van de opleiding, het gaat om de
titel van het beroep en de bescher–
ming van die titel.
Mag ik het eens eenvoudig naast
elkaar zetten? lemand volgt de
opleiding tot arts, hij noemt zich arts.
Volgens het wetsvoorstel is dan
sprake van beroepstitelbescherming.
Voor deze bescherming is registratie
vereist. Een ander volgt de opleiding
tot mondhygiëniste. Zij noemt zich
mondhygiëniste. Volgens het
wetsvoorstel is er dan geen
beroepstitelbescherming, maar
opleidingstitelbescherming. Daarvoor
is geen registratie vereist, maar wel
aanwijzing bij AMvB. In de ogen van
een leek met gezond verstand is in
beide gevallen sprake van bescher–
ming van de beroepstitel: in het ene
geval met registratie, in het andere
geval zonder maar met aanwijzing bij
AMvB. Is de staatssecretaris het
daarmee eens? Als dat zo is, had dat
dan niet duidelijker onder woorden
kunnen worden gebracht? De
staatssecretaris begrijpe mij goed:
het gaat mij niet om het systeem, het
gaat mij om de gekozen bewoordin–
gen die mijns inziens niet duidelijk
zijn. Dat is jammer wanneer men een
heel nieuw systeem opzet en niet
gebonden is aan gangbare benamin–
gen.
Ik kom tot mijn laatste opmerking
over het eerste onderdeel van dit
wetsvoorstel: de nieuwe regeling van
de beroepen in de individuele
gezondheidszorg. In het voorlopig
verslag hebben wij vragen gesteld
over de kosten van de invoering en
van het beheer van het registratie–
systeem. Daarop is geantwoord dat
zowel de eenmalige als de structu–
rele kosten gedekt zullen worden uit
de registratiegelden. In de memorie
van antwoord aan deze Kamer op
blz. 11 wordt verwezen naar artikel 5,
derde lid. Maar in artikel 5, derde lid,
is dit mijns inziens niet te lezen. Daar
staat dat het bedrag dat degene die
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zich in een register wil laten
inschrijven, moet betalen voor de
behandeling van zijn aanvraag tot
registratie, bepaald wordt op het
bedrag van de kosten van de
behandeling van de aanvraag.
Daarmee zijn echter lang niet alle
kosten van het beheer van de
registers gedekt. In de registers
wordt immers een groot aantal feiten
ingeschreven: verandering van adres,
toepassing van bepaalde tucht–
maatregelen met eventueel gestelde
voorwaarden, curatele, ontzetting,
overlijden, enzovoorts. Deze
inschrijvingen brengen kosten met
zich die niet kunnen worden
beschouwd als kosten van de
behandeling van de aanvraag tot
registratie. Kan de staatssecretaris
aangeven, uit welke middelen deze
kosten worden betaald? En zijn deze
kosten begrepen in de 1,2 mln. per
jaar die in de memorie van antwoord
worden genoemd als de structurele
kosten van het beheer van de
registers?
Het tuchtrecht is terzijde al ter
sprake gekomen. Het wordt nu tijd
om hier specifiek aandacht aan te
besteden. Het thans vigerende
tuchtrecht is geregeld in de
Medische tuchtwet van 1928 en het
hierop gebaseerde Reglement
medisch tuchtrecht en oplossing van
geschillen van 1929. ledereen die op
enigerlei wijze ervaring heeft met het
huidige tuchtrecht - ik heb deze
ervaring als lid van de bijzondere
kamer van het gerechtshof in Den
Haag dat zich met de zwaardere
zaken in appel bezighoudt - is het
erover eens dat het huidige
tuchtrecht zeer onvolkomen is.
Weliswaar heeft men in de loop der
jaren een aantal pogingen onderno–
men om de regeling te verbeteren en
dit heeft ook wel tot enige verbete–
ring geleid, maar een echt goede
regeling is het nooit geworden.
Daarom is door de beoefenaren van
het medisch tuchtrecht met grote
belangstelling uitgezien naar de
geheel nieuwe regeling die in dit
wetsvoorstel is neergelegd en
waarvan heel veel werd verwacht.
Ontegenzeglijk heeft de nieuwe
regeling goede kanten ten opzichte
van de bestaande. Als een van de
goede punten noem ik de aparte
regeling van de gevallen waarin een
beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld ten
gevolge van ziekte, ongeschikt is om
zijn beroep behoorlijk uit te oefenen.
Deze gevallen zullen in de toekomst
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niet langer onder het medisch
tuchtrecht vallen.
Er zijn echter ook onderwerpen die
tot bezorgdheid aanleiding geven.
Allereerst moet genoemd worden de
grote uitbreiding van het aantal
beroepen waarop het tuchtrecht
krachtens de Wet BIG van toepassing
zal zijn. In de nieuwe wet zal het
tuchtrecht van toepassing zijn op
maar liefst acht beroepen. De
bedoeling is dat het nieuwe recht
gefaseerd zal worden ingevoerd. Zal
omtrent de wijze van fasering de
mening van de medisch tucht–
rechters worden gevraagd? Het lijkt
ons van belang teneinde tot een
praktische werkwijze te komen.
Ik heb gezegd dat het wetsvoorstel
moeilijk leesbaar is. Hier en daar
wekt het ook de indruk vooral vanuit
een theoretische benadering te zijn
geschreven, met weinig oog voor de
praktijk.
Ik wil hier twee voorbeelden van
geven. Artikel 57, lid 1, bepaalt dat
ten aanzien van twee of zelfs meer
met elkaar samenhangende zaken
bepaald kan worden, dat zij door het
tuchtcollege ter terechtzitting
gezamenlijk worden behandeld. Laat
ik het eenvoudig houden en als
casuspositie twee samenhangende
zaken tegen twee beoefenaren van
verschillende beroepen nemen, een
arts en een apotheker. De voorzitter
bepaalt dat deze samenhangende
zaken gezamenlijk ter terechtzitting
zullen worden behandeld. Hoeveel
mensen zitten er dan in de rechtszaal
achter de groene tafel? De voorzitter,
de tweede jurist, de secretaris, drie
apothekers en drie artsen, te zamen
negen mensen, die op deze
terechtzitting het tuchtcollege
vormen. Hebben de bewindslieden
zich deze consequentie gerealiseerd?
Zijn er wel rechtszalen beschikbaar
waar een zo groot college zitting kan
houden? Zijn de bewindslieden niet
bang dat de rechters van het podium
zullen tuimelen? Ik ken vrijwel geen
rechtszaal waar zo'n groot aantal
mensen op het podium zitting kan
nemen. Volledigheidshalve meld ik
dat een tuchtcollege ook in een
kleinere samenstelling een zaak kan
behandelen, maar ik neem aan dat
deze mogelijkheid vooral bedoeld is
voor eenvoudige zaken en dat zijn
typisch niet dit soort samenhan–
gende zaken. Bovendien heeft ieder
lid in zo'n geval de bevoegdheid
behandeling in de normale, dus
uitgebreide samenstelling te eisen.
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Ik noem een tweede voorbeeld
van het feit dat het wetsvoorstel naar
het ons voorkomt, soms weinig oog
heeft voor de praktijk. Dit tweede
voorbeeld is voor ons belangrijker.
Het gaat dan om de samenstelling
van de regionale tuchtcolleges en het
centrale tuchtcollege. Deze kwestie is
meermalen aan de orde geweest.
Thans bestaat een college van eerste
aanleg uit een voorzitter-jurist en vier
beroepsgenoten van de aange–
klaagde, terwijl de secretaris van het
college ook jurist is. In het voorstel
verdwijnt één beroepsgenoot van de
aangeklaagde en komt er één jurist
bij. Het juridische element wordt dus
versterkt, terwijl het beroeps–
deskundige element verzwakt wordt.
Bij het centrale tuchtcollege zal het
zelfs zo worden dat er vier juristen
zijn, te weten de voorzitter, twee
juristen-bijzitters, de secretaris en
maar twee beroepsgenoten van de
aangeklaagde.
Door degenen die met het huidige
tuchtrecht werken, zijn herhaaldelijk
met grote klem ernstige bezwaren
geuit tegen de overmaat aan juristen
en de ondermaat aan beroeps–
deskundigen in de tuchtcolleges. De
voorzitter van het centraal medisch
tuchtcollege en de voorzitters van de
vijf medische tuchtcolleges in eerste
aanleg hebben in indringende
brieven aan zowel de Tweede Kamer
als de Eerste Kamer aangegeven, dat
de wijzigingen ongewenst zijn en dat
hierdoor een goede tuchtrechtspraak
wordt bemoeilijkt. De bewindslieden
wijzen er bij voortduring op dat
deskundigen kunnen worden
opgeroepen, ter zitting aanwezig te
zijn om op vragen antwoord te
geven, maar daar gaat het niet om,
althans niet alleen.
Om de goede vragen aan een
deskundige te kunnen stellen, moet
men zelf enige deskundigheid
bezitten. Het gaat vooral om het
overleg in de raadkamer, het overleg
na afloop van de zitting waarin men
tot een beslissing moet komen. Juist
tijdens dat overleg in de raadkamer
kunnen nieuwe vragen opkomen
waarop een deskundig antwoord
moet worden gegeven. Als dan maar
twee beroepsgenoten aan de
beraadslaging in de raadkamer
deelnemen, zoals het wetsvoorstel
bepaalt voor het centraal tuchtcol–
lege, bestaat de kans dat die twee
uiteenlopende opvattingen hebben,
zodat het betrokken vraagpunt niet
beantwoord kan worden. Hoe moet
in zo'n geval het centraal tuchtcol–
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lege tot een verantwoorde beslissing
komen? Ik wil heel graag antwoord
hebben op deze vraag.
Wat moet het centraal tuchtcollege
met maar liefst vier juristen? Dat is
een absolute overmaat. Bovendien,
waar denkt de regering die juristen
vandaan te halen? Lid zijn van een
tuchtcollege is een part-timebaan en
deze wordt als zodanig gehonoreerd.
Het brengt echter te veel werk met
zich om het naast een full-timebaan
te kunnen doen. Men moet dus
goede, ervaren juristen vinden die
enerzijds financieel niet afhankelijk
zijn van de beloning als tuchtrechter,
maar die anderzijds wel bereid zijn
veel van hun tijd aan dit werk te
besteden. Waar denkt de regering
die te vinden? En wat gebeurt er als
dat niet lukt? Komen er dan
wachtlijsten voor de behandeling van
tuchtzaken of moet dan het centraal
tuchtcollege ingrijpen? Artikel 64
omschrijft immers als plicht van het
centraal tuchtcollege, dat het waakt
tegen nodeloze vertraging in de
behandeling van zaken door de
regionale colleges. Het centraal
tuchtcollege heeft echter zelf ook niet
het vereiste aantal juristen. Hoe
denken de bewindslieden deze
problemen op te lossen?
De bezwaren tegen de voorge–
stelde wijzigingen zijn evident en
toch worden deze wijzigingen
doorgezet. Waarom is niet geluisterd
naar de stem uit de praktijk, die in dit
geval zelfs unaniem is? Dat
sommigen hiertegen "ja" zeggen en
sommigen "nee", is hierbij niet het
geval. ledereen heeft gezegd dat dit
niet praktisch is en toch wordt
doorgezet. Waarom? Ik ontvang daar
heel graag een antwoord op. Willen
de bewindslieden toezeggen, dat ook
dit punt expliciet in de evaluatie
wordt opgenomen en willen zij de
bereidheid uitspreken om daar
verandering in te brengen wanneer
dat wenselijk blijkt?
Voorzitter! Ik wil een paar dingen
opmerken. Hier en daar lijkt het dat
er een slordigheid in het wetsvoor–
stel zit. Ik wijs erop, dat ten aanzien
van de voorzitter, de overige leden
en de plaatsvervangers een
leeftijdsgrens van 70 jaar wordt
gesteld, maar niet ten aanzien van de
secretaris. Is dat niet de bedoeling?
Of dient uit een andere wettelijke
regeling een leeftijdsgrens te volgen?
Als dat zo is, verneem ik graag welke
wettelijke regeling dat is.
Ik ga nog even verder in op de
positie van de secretaris. Als ik
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artikel 62 goed begrijp, is het
normaal dat de secretaris vacatiegeld
ontvangt. In bijzondere gevallen kan
aan een secretaris de status van
rijksambtenaar worden toegekend. Is
deze uitleg correct? En als deze
uitleg correct is, doet zich dan niet
het probleem voor waarop ik zoëven
wees: waar vindt men voldoende
goede juristen die dit werk op deze
onaantrekkelijke voorwaarden willen
doen? Wie bepaalt overigens in een
concreet geval of een secretaris in
aanmerking komt voor de ambtelijke
status? Welke criteria worden daarbij
gehanteerd? Kunnen de bewindslie–
den bevestigen, dat de secretarissen
die thans de ambtelijke status
hebben, die ook behouden?
Ik heb nog veel meer te zeggen,
maar ik moet er absoluut mee
ophouden, want ik heb mijn
spreektijd al een beetje overschre–
den. Ik maak nog een opmerking. Het
is duidelijk dat wij geen onverdeelde
waardering voor dit wetsvoorstel
hebben. Wij realiseren ons echter
ook dat hier zeer omvangrijke
wetgevende arbeid is verricht. Er
moest voor de ordening in de
gezondheidszorg een heel nieuw
systeem worden opgezet. Wij willen
graag ons respect daarvoor betuigen.
Het is tijd om ermee aan de slag te
gaan en er in de praktijk ervaring
mee op te doen. Als de bewindslie–
den voldoende alert zijn op de
punten die wij hebben aangegeven,
en bereid zijn om die te veranderen
als dat bij de evaluatie nodig blijkt,
dan zal het ten slotte toch nog een
mooi systeem worden.

D
Mevrouw Van Leeuwen-Schut
(VVD): Mijnheer de voorzitter! Het
gebeurt niet iedere week dat in deze
Kamer een wetsvoorstel aan de orde
is dat een ingrijpende wijziging bevat
in wetgeving die, in dit geval, van
kracht is sedert 1865. De Wet
uitoefening van de geneeskunst is
een ontwerp van Thorbecke en had
ten doel "de welig tierende
kwakzalverij te beperken, kan het zijn
te vernietigen".
Al vrij spoedig moest de rechter
eraan te pas komen. Bovendien
veranderden de opvattingen over
geneeskunst. En, niet te vergeten, de
patiënten werden steeds mondiger.
Thorbeckes wet verklaarde alleen
universitair opgeleide artsen
competent, maar al vrij spoedig
tierden ongekwalificeerden, zoals
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magnetiseurs en helderzienden,
welig.
Prof. Van der Mijn, de huidige
voorzitter van de tijdelijke BIG–
commissie, die op haar beurt weer
de voorloper is van de in te stellen
BIG-raad, heeft op een seminar zo
aardig aangegeven hoe onbevoeg–
den toen hun handelwijze verdedig–
den. Zij voerden daartoe een drietal
argumenten aan. Zij zeiden: wat wij
doen, is geen geneeskunst, want het
wordt aan de universiteit niet
gedoceerd. De Hoge Raad verwierp
dit argument. Zij zeiden vervolgens:
dat moge dan zo zijn, maar wij
oefenen de geneeskunst niet als
bedrijf uit. Voorts merkten zij op:
bovendien doen wij het niet buiten
noodzaak; wij moeten wel helpen
omdat de hulpvragenden tevergeefs
de hulp van artsen inroepen.
Al deze verweren zijn verworpen.
Uiteindelijk is de discussie op gang
gekomen om de wet aan te passen
aan de veranderde omstandigheden
en met name recht te doen aan de
wens tot grotere vrijheid voor de
gezondheidszorg, aan de vraag naar
kwaliteitsbewaking en aan de vraag
naar consumentenbescherming en
de versterking van de positie van de
patiënt/cliënt. Met name dit laatste is
terug te vinden in de modernisering
van het medisch tuchtrecht en de in
principe openbaarheid van de
behandeling van de zaak op de
zitting. Al met al heeft de discussie
lang, te lang wellicht, geduurd. Die
duurde zo'n 25 jaar, namelijk vanaf
1967 toen de Staatscommissie
medische beroepsuitoefening werd
ingesteld.
Mijnheer de voorzitter! Het verbod
van 1865 tot uitoefening van de
geneeskunst door anderen dan
artsen, is omgezet in een aantal bij
wet geregelde beroepstitels en
beschermde opleidingstitels. Het
moge duidelijk zijn dat liberalen veel
oog hebben voor de behoefte van de
individuele mens enerzijds en de
mogelijkheden voor beroeps–
beoefenaren anderzijds. Wij
beoordelen de wijzigingen in het
medisch tuchtrecht, de in beginsel
openbaarheid van de behandeling in
tuchtzaken en de versterking van de
positie van de klager dan ook
positief.
Nu dit wetsvoorstel bij ons ter
afhandeling voorligt, wil ik enkele
onderwerpen nader aan de orde
stellen. Ik ben het met prof. Van der
Mijn eens dat wij hier te maken
hebben met een "unvollendete"
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wetgeving. Er moeten nog zeer veel
uitvoeringsmaatregelen worden
genomen. Dat geldt voor de
registratie van de acht in de wet
genoemde beroepen. Dat is een
belangrijk onderdeel, omdat eerst
registratie tot bevoegdheid leidt en
zij niet louter administratief meer is.
Dat geldt ook voor de regeling van
de andere dan de acht genoemde
beroepen en de registratie daarvan.
Voorts noem ik de lijst van de
voorbehouden handelingen, waartoe
alleen de in het wetsvoorstel
aangewezen categorieën van
beroepsbeoefenaren bevoegd zijn, al
dan niet op eigen initiatief.
Mijnheer de voorzitter! Het
voorstel laat heel veel over aan de
uitvoeringsmaatregelen. Deskundi–
gen achten het voorstel gecompli–
ceerd en moeilijk toegankelijk. Men
doelt dan met name op de
bevoegdhedenregeling met
betrekking tot de voorbehouden
handelingen. De lijst van voorbehou–
den handelingen zelf is een
pragmatische resultante van
adviezen en uiteindelijke, voorlopige
keuzen. Er moet daarbij tegen
worden gewaakt dat de lijst zodanig
wordt uitgebreid dat het resultaat
zou neerkomen op terugkeer naar
het oude regime, namelijk handha–
ving van het huidige verbod op
uitoefening van de geneeskunst.
Daarvoor is deze hele exercitie toch
niet bedoeld. Het is de taak van onze
Kamer om de doelmatigheid en de
doeltreffendheid te toetsen van het
gekozen systeem van wetgeving, om
te toetsen of het systeem in de
praktijk werkt, of de patiënt
voldoende bescherming wordt
geboden en of er consistentie is met
toekomstige wetgeving. Dat alles is
geen eenvoudige zaak. Het "frame"
is er, maar de invulling nog niet.
Beoefenaren van alternatieve
geneeswijzen worden in dit
wetsvoorstel gelegaliseerd, uiteraard
met beperkingen ten aanzien van het
verrichten van voorbehouden
handelingen indien zij daartoe niet
bevoegd zijn. De Gezondheidsraad,
het is al gememoreerd, heeft onlangs
een lijvig rapport gepubliceerd met
de titel "Alternatieve behandelwijzen
en wetenschappelijk onderzoek". De
staatssecretaris heeft de hierin
bepleite instelling van een
coördinatiecommissie alternatieve
behandelwijzen resoluut afgewezen.
De Gezondheidsraad vindt dat
alternatieve en reguliere behandel–
wijzen niet erkend moeten worden

als wetenschappelijk is aangetoond
dat zij niet helpen. Wijst onderzoek
echter uit dat zij wel effect hebben,
dan mag erkenning niet achterwege
blijven.
Voor de patiënt/cliënt is het
natuurlijk van uitermate groot belang
om op de hoogte te kunnen zijn van
kwaliteitsbevordering en kwaliteits–
bewaking van en door deze
beroepsbeoefenaren. De staatssecre–
taris schrijft in zijn standpunt–
bepaling over het genoemde advies
van de Gezondheidsraad op pag. 4
het volgende: "indien kwaliteits–
bevorderende en –bewakende
maatregelen niet binnen een
redelijke termijn vanuit het alterna–
tieve veld tot stand komen, acht ik
van overheidszijde - zo mogelijk in
samenwerking met de verzekeraars een meer geprononceerde benade–
ring noodzakelijk". Hij kijkt dan in
eerste instantie naar het veld zelf.
Dat is een goede zaak. Acht hij hier
een taak weggelegd voor de
BIG-raad en zou dit naar zijn mening
op termijn een uitwerking kunnen
hebben op het onderhavige
wetsvoorstel, met name op artikel 3?
In de behandeling in de Tweede
Kamer is vrij veel aandacht besteed
aan de chiropractoren. Zij zijn
uiteindelijk niet opgenomen in artikel
3, terwijl er op dit terrein toch wel
wat in beweging is. Zo is er onlangs
een resolutie aangenomen in het
Europese parlement, waarin wordt
gevraagd om minimum-eisen aan de
opleiding te stellen, te formuleren en
vervolgens voor te leggen. Zou de
staatssecretaris bereid zijn om, tegen
deze achtergrond, hier bijvoorbeeld
de BIG-raad nog eens naar te laten
kijken?
Ik heb in het voorlopig verslag
gevraagd naar de personele
gevolgen van dit wetsvoorstel en
heb gevraagd om dit zo concreet
mogelijk aan te geven. De staatsse–
cretaris heeft daar niet een echt
concreet antwoord op gegeven, noch
ten aanzien van het departement
noch ten aanzien van de tuchtcolle–
ges. Hetzelfde geldt eigenlijk ook
voor de financiële consequenties van
het nieuwe stelsel van tuchtrecht–
spraak.
Welke knelpunten in het tuchtrecht
zullen, aldus de memorie van
antwoord op pag. 11, reeds op korte
termijn en los van de invoering van
de BIG, dienen te worden opgelost?
Hoe kan zoiets op korte termijn
nodig zijn, zonder te weten hoeveel
dat dan kost? De kosten van de

BIG-raad zelf worden geraamd op
zo'n zes ton. Dat is min of meer
conform het advies van de NRV over
de BIG-raad van maart van dit jaar.
Zij bevelen daarbij op pag. 13 niet
alleen met kracht een sanering aan
van een aanzienlijk aantal kleine
advieslichamen, maar stellen ook dat
de additionele kosten verbonden aan
de BIG-raad geheel of gedeeltelijk
gecompenseerd kunnen worden door
kostenbesparingen elders. Is de
staatssecretaris het hiermee eens?
Kan de staatssecretaris een inzicht
geven in de activiteiten die de
voorloper van de BIG-raad tot nu toe
heeft ontplooid?
Ten slotte kom ik te spreken over
de evaluatie. Prof. Scheltema heeft in
zijn advies van oktober 1992 duidelijk
aangegeven wat er allemaal voor
evaluatie in aanmerking komt. Dat is
zo ongeveer alles. De staatssecretaris
heeft dat advies in hoofdlijnen
overgenomen en het is, zo schrijft
hij, niet meer dan een eerste aanzet.
Gezien de vele veranderingen
waarvoor dit wetsvoorstel aanleiding
geeft, kan ik mij daar iets bij
voorstellen. Is er inmiddels een
externe opdracht gegeven, en zo ja,
wat zullen de kosten hiervan
bedragen?
Mijn fractie wacht met belangstel–
ling het antwoord van de staatsse–
cretaris af.
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Mevrouw Van Wijngaarden (Groen
Links): Mijnheer de voorzitter. De
verleiding is goot om bij de
behandeling van de Wet op de
beroepen in de individuele gezond–
heidszorg een historisch overzicht te
geven. Per slot van rekening wordt
onder andere een wet uit 1865,
onderworpen door Thorbecke, die de
kwakzalverij wilde vernietigen
vervangen. Ik zal de verleiding op
een klein onderdeel na weerstaan.
De maatschappelijke discussie
over het zelfbeslissingsrecht van
patiënten, consumenten en werkers
in de gezondheidszorg startte enkele
tientallen jaren geleden. Groepen uit
de anti-psychiatrie en feministische
beweging ontwikkelden een visie op
de gezondheidszorg, waarin de totale
mens centraal staat. Lichamelijk een
geestelijk functioneren niet los van
elkaar, maar elkaar beïnvloedend.
Leuzen als "geen beslissing door
anderen", "baas in eigen brein",
"geen bevoogding", "geen ontzag
voor gezag" werden gebruikt om de
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onttroning van de medische stand te
bewerkstelligen. Een prachtig
voorbeeld hiervan was de glansrol
van Jack Nicholson in de film One
flew over the coocoo's nest. Op
symposia, zoals "Hoe tante Sjaan
gedwongen werd gebruik te maken
van de gezondheidszorg en daar niet
goed van werd" besprak men
onderwerpen als de "mode" van
uterus (baarmoederverwijderingso–
peratie), medicalisering van de
zwangerschap en bevalling en de
opzet van vrouwenhulpcentra, met
daarin veel aandacht voor de
zogenaamde alternatieve genees–
wijze. De elf gouden artsenregels, de
bescherming van je rechten als
gebruikster van medische diensten,
werden in grote oplagen verspreid.
Dat deze maatschappelijke discussie
heeft geleid tot nadenken over een
andere benadering van beroeps–
beoefenaren in de individuele
gezondheidszorg, zou je kunnen
stellen. Zelfs is verdedigbaar dat de
feministische visie heeft geleid tot
het opheffen van de oude wet van
Thorbecke, juist omdat deze groep
bij uitstek heeft geprutst aan het
bolwerk van de witte jassen. Maar
wetgeving loopt altijd achter de
feiten aan en heeft voor de werkelijk–
heid slechts relatieve betekenis. Een
effect van de lange doorlooptijd van
wetgeving is dat de oorspronkelijke
doelen steeds meer uit het beeld
verdwijnen en andere hiervoor in de
plaats komen. Deze constatering op
een studiedag over Zorgvernieuwing
op maat (maart 1993, Boer en Croon)
illustreert mijn gevoel bij het
bespreken van dit wetsvoorstel.
Het oorspronkelijke doel van de
Wet BIG was om af te stemmen op
de praktijk, namelijk de uitoefening
door zogenaamde onbevoegden van
geneeskunst. Dit waren onder
anderen de alternatieve genezers,
maar ook verpleegkundigen die een
steeds groter aantal handelingen
vervulden waarvan niet duidelijk
was, wie daarvoor verantwoordelijk
was.
Dat na 25 jaar debatteren dit
wetsvoorstel voorligt en niet het
door Groen Links gewenste heeft
meer met de heersende politieke
voorkeuren te maken dan dat er te
kort over nagedacht is. Daarom blijf
ik zitten met de vraag, waarom een
automobilist die met zijn dronken
kop een medeburger aanrijdt,
waardoor die medeburger een kapot
been oploopt, door de strafrechter
wordt berecht en degene die als arts
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daarna met zijn dronken kop in
plaats van het been repareert het
amputeert, door het medisch
tuchtcollege. Met andere woorden:
wij zijn van mening, dat wat onder
het tuchtrecht valt, onder het
strafrecht en civiel recht zou behoren
te vallen.
Over het hoofdstuk Tuchtrecht in
deze wet is al veel geschreven. In het
jaarverslag van het Medisch
tuchtcollege uit Amsterdam wordt
zelfs extra aandacht van de Eerste
Kamer voor de BIG-pagina's
gevraagd. De tuchtcolieges willen
niet later het verwijt krijgen dat zij
niet hebben gewaarschuwd.
Voorzitter mr. J.A. Schroeder ziet een
weinig rooskleurige toekomst voor
de collega's. Bezwaar heeft hij tegen
de uitbreiding van het college met
meer juristen. Mevrouw Michiels van
Kessenich heeft zojuist aangegeven
welke bezwaren er nog meer zijn.
Echter, de fractie van Groen Links
acht uitbreiding met juristen juist een
verbetering. Daarnaast zouden wij
echter ook een plaats gereserveerd
willen zien voor vertegenwoordigers
van patiënten– en consumenten–
organisaties. Het is opvallend dat mr.
Schroeder verwijst naar de nieuwe
werkwijze van de Eerste Kamer, de
modus die is gegroeid waarbij de
Kamer aan de regering de gelegen–
heid biedt om bepaalde wijzigingen
aan te brengen alvorens de Kamer
definitief beslist.
Voorzitter. De Wet uitoefening
geneeskunst (WUG) uit 1865 wordt
slecht nageleefd. Elke dag overtreden
alternatieve genezers het verbod, de
geneeskunst uit te oefenen. Zolang
dat geen ernstige gevolgen heeft die
schade oplevert voor een patiënt, die
daarvan ook aangifte doet, kraait er
geen haan naar. De BIG breekt
radicaal met dit systeem en geeft de
uitoefening van de geneeskunst in
beginsel vrij behoudens een aantal
voorbehouden handelingen. In plaats
van beroepsbescherming wordt een
systeem van titelbescherming
ingevoerd.
Enerzijds de wens om aan te
sluiten bij de maatschappelijke
situatie waarin door zeer velen de
gang naar een alternatieve arts
wordt gemaakt en anderzijds het
tegelijkertijd willen blijven staan voor
kwalitatief hoge gezondheidszorg,
hebben bij de behandeling in de
Tweede Kamer de duidelijkheid van
het voorliggende wetsvoorstel niet
vergroot. Met name het terrein van
de voorbehouden handelingen blijkt
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moeilijk af te grenzen te zijn. De
wijze waarop dit nu wordt geregeld,
levert nogal wat problemen op.
Neem nu bijvoorbeeld defibrilatie,
vermeld in artikel 36, lid 10. Dit is in
de lijst al ondervangen door artikel
35. Defibrilatie wordt alleen
toegepast in nood, namelijk bij een
hartstilstand. Zou de staatssecretaris
dit schoonheidsfoutje nog kunnen
herstellen door lid 10 van artikel 36
te laten vervallen?
Een belangrijke doelstelling van de
Wet BIG is het bevorderen van een
kwalitatief goede beroepsuitoefening
door bekwame beroepsbeoefenaren
die worden aangepakt als zij hun
deskundigheidsgebied overschrijden
en/of als ze schade toebrengen aan
een patiënt. W.R. Kastelein en J.
Legemaate komen in Medisch
Contact met een tussenvoorstel dat
zich tussen de BIG en de WUG
bevindt. Zij stellen voor om
handelingen op het gebied van de
individuele gezondheidszorg
verboden te verklaren tenzij
betrokkene bekwaam is en hij of zij
geen onnodige schade toebrengt aan
de patiënt. Dit is mogelijk door
hoofdstuk IV van de huidige BIG, dat
over de voorbehouden handelingen
handelt in de artikelen 52 tot en met
55a, te vervangen door vier artikelen
die ik even kort aanduid. Handelin–
gen op het gebied van de individuele
gezondheidszorg mogen uitsluitend
worden verricht door personen van
wie redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat zij beschikken over
de bekwaamheid die is vereist voor
het behoorlijk verrichten van die
handelingen. Buiten noodzaak
mogen geen handelingen op het
gebied van individuele gezondheids–
zorg worden verricht die schade aan
de gezondheid van een persoon
veroorzaken of kunnen veroorzaken.
De bekwaamheid als bedoeld in het
eerste lid wordt in elk geval bepaald
door de door betrokkene gevolgde
opleiding, zijn of haar registratie op
grond van deze wet, het gebied van
de deskundigheid behorende bij het
beroep dat hij of zij uitoefent en de
kennis en ervaring. Ter zake van het
in de leden 1 en 3 bepaalde kunnen
bij algemene maatregel van bestuur
nadere regels worden gesteld. Deze
regels kunnen inhouden dat
bepaalde handelingen uitsluitend
mogen worden verricht door
bepaalde categorieën personen of
onder bepaalde voorwaarden.
Voorzitter, het mag duidelijk zijn
dat mijn fractie dit voorstel als een
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De heer Holdijk (SGP): Voorzitter.

Wie zich vermeet tot deelname aan
de plenaire afhandeling van dit
wetsvoorstel, kan met goed fatsoen
niet voorbijgaan aan de voorgeschie–
denis ervan, die in feite drie
decennia beslaat, al heb ik eerdere
sprekers op dit gestoelte termijnen
van 20 en 25 jaar horen noemen.
Immers, vanaf december 1965 is op
nieuwe wetgeving op het onderha–
vige terrein gestudeerd. In 1981 is
een voorontwerp van wet gepubli–
ceerd, waarna in 1986 de indiening
van het wetsvoorstel bij de Tweede
Kamer volgde, die het in juni 1992
aanvaardde. Het is niet mijn
bedoeling, bij deze gelegenheid een
onderzoek naar oorzaken in te stellen
en eventuele schuldigen aan te
wijzen. Vermoedelijk hebben wij hier
echter wel met een specimen te
maken dat onder de kritiek van de
kabinetsnotitie Voortvarend
wetgeven valt.
Thans merk ik van mijn kant
slechts op dat voor dit wetsvoorstel
waarschijnlijk de constatering opgaat
dat een lange wordingsgeschiedenis
van een wet niet alleen het gevolg
van maatschappelijke veranderingen
en ontwikkelingen is, maar deze ook
genereert. Als ik mevrouw Van
Wijngaarden goed heb verstaan,
duidde ook zij hierop. Ik denk aan de
vervanging hier en daar van het
oude autorisatiesysteem voor
verpleegkundig handelen door een
systematiek van coderingen,
protocollen en bekwaamheids–
verklaringen.
Als de wet dit kalenderjaar nog in
het Staatsblad verschijnt, zijn wij er
nog lang niet. Deze kaderwet is als
zodanig immers een Unvollendete;
mevrouw Van Leeuwen noemde het
ook zo. Naar verwachting zullen nog
ten minste drie jaren verstrijken
alvorens de wet geheel geïmplemen–
teerd of geoperationaliseerd zal zijn,
aldus de memorie van antwoord aan
deze Kamer. Uit de bijdrage van
andere woordvoerders heb ik
overigens begrepen dat hun
verwachtingen iets minder optimis–
tisch zijn.
Nu moet gezegd zijn dat de
staatssecretaris sinds de aanvaarding
van het wetsvoorstel door de
Tweede Kamer geen afwachtende
houding heeft aangenomen. Op 8
april jl. heeft de Nationale raad voor
de volksgezondheid de voorlopige
BIG-raad - heel prudent commissie
genoemd - ingesteld en op 18 mei
heeft de staatssecretaris - en niet de
raad - de leden van deze tijdelijke

raad benoemd. Waarom is overigens
in dezen van de gebruikelijke, op de
Gezondheidswet berustende
procedure, wat benoeming betreft,
afgeweken?
De raad, die voor de nodige
adviezen met betrekking tot de
uitvoeringsmaatregelen moet zorgen,
is, zo heb ik begrepen, een
deskundigen– en geen
representantenraad. De leden zitten
zonder last of ruggespraak van hun
achterban, als zij die al hebben. Naar
ik aanneem - gezien de wet - zal
deze positie de raad er niet van
weerhouden om in het kader van zijn
advisering in overleg te treden met
representatieve organisaties van
beroepsbeoefenaren, van patiënten
en van opleidingsinstellingen.
Is, wat het werkschema van de
raad betreft, mijn informatie juist dat
de eerste prioriteit wordt gegeven
aan de regeling rond de verpleeg–
kundigen? Is eveneens mijn
informatie juist dat qua samenstel–
ling van de raad behoefte zou
bestaan aan verbreding, in die zin
dat het gewenst zou zijn dat een
persoon uit de kring van de
apothekers zou toetreden? Zo ja, is
of wordt deze wens gerealiseerd?
Voorzitter! Na deze opmerkingen
over de voorlopige raad, die na
aanvaarding ook in deze Kamer van
het voorstel geruisloos zal overgaan
in de Raad BIG zonder meer, keer ik
terug naar de uitgangspunten van de
wet.
Ofschoon mijn fractie in het
voorlopig verslag blijk heeft gegeven
van een bepaalde reserve wat betreft
de urgentie en de opportuniteit van
de wet, vooral gezien de nog op
handen zijnde wetgeving, heeft zij er
thans geen moeite mee om bepaalde
voordelen van de wet ten opzichte
van de bestaande wetgeving te
erkennen. Het wetsvoorstel stelt
immers regels en voorziet in
instrumenten met betrekking tot de
bevordering en bewaking van de
kwaliteit van de individuele
gezondheidszorg. Voorbeelden
daarvan zijn de titelbescherming van
beroepsbeoefenaren, de regeling van
opleidingen en deskundigheids–
gebieden, de regeling omtrent de
voorbehouden handelingen, de
kwaliteitsaspecten van artikel 40, het
tuchtrecht en het medisch toezicht.
Men zou de wet een liberale wet
kunnen noemen, in die zin dat
monopolieposities verdwijnen en
met name alternatieve genezers
legale ruimte wordt geboden.
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helder alternatief ziet voor een ons
inziens nogal onvolkomen wet. Wat
is het antwoord van de staatssecreta–
ris hierop? Ik constateer overigens
dat hij thans niet aanwezig is.
De voorzitter: Ik had al aangekon–
digd dat de staatssecretaris afwezig
zou zijn in verband met aan de
overzijde door de fractie van Groen
Links gestelde vragen.
Mevrouw Van Wijngaarden (Groen
Links): Hoewel het niet de bedoeling
van de wetgever is, de beroepen die
in artikel 3 van de Wet BIG zijn
opgenomen, hierdoor status te
geven, is dit in de praktijk wel het
geval, gezien de vraag van beroeps–
beoefenaren, zoals orthopedagogen,
om opgenomen te worden. Of zit ik
er helemaal naast? Zien de bewinds–
lieden een mogelijkheid om aan de
aanvraag van de vakgroep pedago–
gie te voldoen door de titel klinisch
psycholoog uit te breiden met die
van orthopedagoog? Welke zijn de
gevolgen voor deze vakgroep als niet
tot een dergelijke opname besloten
wordt? Zijn er ook door alternatieve
beroepsbeoefenaren aanvragen voor
deze artikel-3-status ingediend? Hoe
is de stand van zaken op dit moment
in de discussie over alternatieve
geneeswijzen? Graag krijg ik
antwoord van de bewindslieden
hierop.
Gepoogd wordt om een 25-jarige
discussie over de wijze waarop de
toekomstige Nederlandse gezond–
heidszorg georganiseerd moet
worden, waarin de rechten van de
patiënt gewaarborgd worden, de
rechten van het verplegend
personeel gewaarborgd worden, de
vrije keuzemogelijkheid voor
allopatische en alternatieve
geneeskunst geregeld is en de
medische stand geen eigen rechtertje
meer mag spelen, in de tekst van de
Wet op de beroepen in de indivi–
duele gezondheidszorg te ondervan–
gen. Dit is een moeilijke opgave,
waarvan het resultaat volgens mijn
fractie maar gedeeltelijk geslaagd te
noemen is. Was het niet verstandiger
geweest als de wetsvoorstellen voor
de geneeskundige behandelings–
overeenkomst en de klachtenregeling
vooraf door deze Kamer besproken
waren, zodat wij een algemeen
overzicht verkregen zouden hebben?
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Opgemerkt is in de memorie van
antwoord dat voorlichting in den
brede met betrekking tot dit
wetsvoorstel in bijzondere zin
geboden is. Ik onderschrijf dit graag.
Ik zou bij deze gelegenheid die
voorlichting in het bijzonder willen
bepleiten wat betreft de bestrijding
van schadelijke kwakzalverij. Men
behoeft de categorie van alternatieve
genezers als zodanig bepaald niet bij
voorbaat te wantrouwen - ik houd
mij daar ook verre van - om toch te
erkennen dat ook hier kaf onder het
koren zit. Ik moge verwijzen naar de
recente opwinding rond het optreden
van zogenaamde iatrosofen - zij zijn
ook al door anderen genoemd –, wat
deze benaming overigens ook moge
betekenen.
Wil de wet haar doelstelling zijnde immers bevordering en
bewaking van de kwaliteit van de
individuele gezondheidszorg waarmaken, dan zal ook aan het
aspect van de kwakzalverij, in de zin
van apert ondeskundige hulpverle–
ning met een aanmerkelijke kans op
schade, terdege aandacht moeten
worden besteed in het kader van de
voorlichting. De vraag of wij daarop
mogen rekenen, zou overbodig
moeten zijn. Het principe dat de
hulpvrager in beginsel zelf verant–
woordelijk is voor zijn keuze van
hulpverlener, kan daarbij overeind
blijven.
In dit verband van het optreden
tegen gevallen van aperte kwakzalve–
rij mag ik de staatssecretaris
misschien confronteren met de
klacht dat het soms schort aan
samenwerking tussen de geneeskun–
dige inspectie en justitie; het is, denk
ik, een voorrecht dat wij juist niet
alleen de staatssecretaris, die nu
verdwenen is, maar ook de minister
van Justitie in ons midden hebben.
Daaraan verbind ik de vraag of de
geneeskundige inspectie wel een
passend evenredige invloed heeft ten
opzichte van justitie en niet ten
onrechte soms machteloos moet
toezien dat justitie niets doet met
door de inspectie gemelde misstan–
den.
Het nut van de wet zou ook te
illustreren zijn aan de hand van de
positie van de verpleegkundige. In de
praktijk vervullen de verpleegkundi–
gen al een hele reeks medisch–
technische handelingen, die zij op
grond van de bestaande Wet
uitoefening geneeskunst van 1865
helemaal niet mogen doen, maar
waarvoor ze sinds 1952 bepaalde
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dispensatie hebben verkregen door
het toenmalige arrest van de Hoge
Raad inzake de "verlengde-arm"constructie. Ingevolge het wetsvoor–
stel geldt de verpleegkundige als niet
bevoegd voor het uitvoeren van in
de Wet BIG omschreven voorbehou–
den handelingen, tenzij de handeling
wordt verricht in opdracht van een
bevoegd arts, de uitvoerende
redelijkerwijze mag aannemen dat hij
beschikt over de bekwaamheid die
vereist is voor het naar behoren
uitvoeren van de opdracht en hij,
voor zover van toepassing, gehan–
deld heeft overeenkomstig de
aanwijzingen van de opdrachtgever.
Deze moet op zijn beurt de opdracht
schriftelijk vastleggen en de
verpleegkundige wijzen op complica–
ties en bijverschijnselen. Kortom, de
arts is verantwoordelijk voor de
opdracht en inhoud van de opdracht,
de verpleegkundige voor de juiste
uitvoering ervan. Deze constructie
schept duidelijkheid, al luistert de
schriftelijke vastlegging nauw in al
die gevallen waarin de arts niet
lijfelijk aanwezig is voor overleg en
om toezicht te houden op de
uitvoering. Ook het tuchtrecht voor
verpleegkundigen is van grote
betekenis voor hun rechtspositie. In
dit verband nog een vraag. De
staatssecretaris heeft in de Tweede
kamer meegedeeld, dat het in het
voornemen lag, het tuchtrecht voor
de "nieuwe" beroepen gefaseerd in
te voeren. Indien van een tijdsvolg–
orde sprake is, welke plaats denkt de
staatssecretaris dan aan de
beroepsgroep van de verpleegkundi–
gen daarin toe te kennen?
Voorzitter. Sprekend over het
nieuwe tuchtrecht in meer algemene
zin, meen ik te mogen constateren
dat men erin geslaagd is om veel
van de kritiek die er bestaat tegen de
geldende, oude Medische tuchtwet
van 1928, weg te nemen. Zo goed als
onvermijdelijk is het, dat het voorstel
nieuwe kritiek heeft uitgelokt. Die
klonk ook door in de bijdragen aan
de schriftelijke voorbereiding van de
zijde van de Kamer. Een enkel punt
zou ik nog willen aansnijden.
Allereerst het bekende punt van de
uitbreiding van het aantal juristen en
de beperking van het aantal
leden-beroepsgenoten met één
persoon in de bezetting van de
regionale tuchtcolleges. Ik kan het
standpunt, door de regering
ingenomen in de nadere memorie
van antwoord, wel delen maar ik
acht de argumentatie niet op alle
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punten sterk. Naar aanleiding van de
opmerkingen van mevrouw Michiels
ten aanzien van het Centraal
Tuchtcollege ben ik zelfs gaan
twijfelen of dat standpunt wel juist
is.
In de tweede plaats is er nog de
vraag of het vooronderzoek steeds
door de voorzitter of zijn plaatsver–
vanger moet worden verricht dan
wel of dat hij dit ook aan anderen
kan opdragen. Het wil mij voorko–
men dat op dit punt helderheid
gewenst is.
In de derde plaats merk ik op, dat
bij de evaluatie van de wet een
belangrijke plaats is ingeruimd voor
het functioneren van het tuchtrecht.
Mij is opgevallen, dat bij de vragen
die alsdan beantwoord zullen
moeten worden de vraag naar het
effect van de opgelegde tucht–
sancties ontbreekt. Toch lijkt mij dat
een belangrijk punt, speciaal
wanneer voorlopige maatregelen,
schorsing bijvoorbeeld, zijn
genomen. Worden die nageleefd en
zo ja, wie is belast met het toezicht
op de daadwerkelijke effectuering
daarvan? Zou dat toezicht bij de
inspecteur moeten berusten?
In aanvulling op mijn tekst noem
ik toch nog een vierde punt. Artsen
die tevens alternatief genezer zijn,
kunnen voor het tuchtcollege
gedaagd worden, terwijl het mij niet
uitgesloten lijkt, dat binnen het
college geen of onvoldoende
deskundigheid op het gebied van de
alternatieve geneeswijzen voorhan–
den is. Als mijn vooronderstellingen
juist zijn, komt het mij voor dat hier
iets fundamenteel wringt. Wil de
staatssecretaris dan wel de minister
aan dit punt aandacht schenken bij
zijn beantwoording?
Voorzitter. Met deze vragen sluit ik
af, echter niet dan nadat ik de hoop
heb uitgesproken dat de voorge–
stelde wet zowel in de richting van
de beroepsbeoefenaren als in de
richting van de patiënten - en hun
bejegening, zo voeg ik er in
navolging van mevrouw Van der
Meer aan toe - aan haar doel zal
beantwoorden.
De beraadslaging wordt geschorst.
De voorzitter: Het antwoord van de
regering en de re– en dupliek zullen
plaatsvinden na de behandeling van
wetsvoorstel 22957.
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Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek in verband met
decentralisatie van huisvestings–
en bestedingsbeslissingen en
regeling van de overname van
het economisch claimrecht
(22957).
De beraadslaging wordt geopend.
De voorzitter: Ik heet de staatsse–
cretaris van Onderwijs en Weten–
schappen van harte welkom in de
Eerste Kamer.

D
Mevrouw Soetenhorst-de
Savornin Lohman (D66): Mijnheer
de voorzitter. Het is een betrekkelijk
dun wetje, eigenlijk een soort
raamwet, dat op dit moment aan de
orde is, met een titel die alleen voor
de insiders begrijpelijk is: de
decentralisatie van de huisvestings–
en bestedingsbeslissingen en de
overname van het economisch
claimrecht. De decentralisatie betreft
in deze wet de HBO-instellingen.
Maar de minister heeft al aangekon–
digd dat de universiteiten binnenkort
aan de beurt zijn en dat er ook
richting MBO wordt gekeken. Voor
het voortgezet onderwijs ligt de zaak
aanmerkelijk gecompliceerder, zoals
het recente advies van de Onderwijs–
raad ook onderstreept.
De fractie van D66 staat in principe
achter de doelstelling van de wet, de
instellingen grotere beslissings–
bevoegdheid ten aanzien van de
huisvesting te geven. Wie zelf
verantwoordelijk is voor zijn huis, zal
er beter voor zorgen. Dat is de
simpele gedachte hierbij. Het is een
praktijkgegeven, dat ook blijkt uit
onderzoek, dat onder bepaalde
voorwaarden dit idee ook geldt bij
het beheer van publieke eigendom–
men. Het past bovendien bij het
overheidsbeleid, dat erop gericht is
scholen grotere autonomie te
verschaffen, terwijl de overheid zich
meer op de achtergrond houdt.
Dat neemt niet weg, dat wij op
een tweetal punten onze twijfels
hebben. Wij zouden het zeer
waarderen als de staatssecretaris die
zou kunnen wegnemen. Allereerst
dit: wie krijgt uiteindelijk beslissings–
bevoegdheid? Krijgt het bestuur van
de instellingen die? Of krijgt het
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bestuur van het Waarborgfonds
beslissingsbevoegdheid? Of wordt de
beslissing meer door de marktsector
genomen: door de banken? Die
kunnen namelijk bepalen al dan niet
krediet te verlenen. Of is het
uiteindelijk de politiek, dus de
minister van Onderwijs en Weten–
schappen, die beslist? De minister
van Onderwijs en Wetenschappen
gaat namelijk de deelnamesommen
en de middelen voor het Waarborg–
fonds vaststellen.
Een vraag die in dit verband op
kwam was: wie gaan er in dat
bestuur van het Waarborgfonds
zitten? Daarover is aan de overzijde
nog weinig gesproken. De leden van
dat bestuur gaan op een gegeven
moment een deel van het onderwijs–
beleid bepalen. Zij krijgen in ieder
geval te maken met een belangrijk
beslismoment.
Het introduceren van markt–
elementen in de collectieve sector is
altijd problematisch en leidt gauw tot
gekunstelde constructies. Hiermee
zullen wij de komende maanden
regelmatig te maken krijgen, ook als
wij het hebben over de plannen voor
de zorgsector. De getaxeerde waarde
van de gebouwen is bijvoorbeeld
niet de marktwaarde, maar de
waarde bij een onderwijs–
bestemming. De overdracht van het
economisch claimrecht is bedoeld
om de scholen een gelijkwaardige
uitgangspositie te geven als het gaat
om de schuldenlast. Daarbij gaat het
om een andere dynamiek en om een
andere doelstelling dan die van de
marktrationaliteit en haar referentie–
kader.
Het is een vereveningsoperatie
genoemd. De lump-sumbedragen die
de scholen krijgen, moeten groeien
willen de scholen op den duur aan
hun verplichtingen kunnen voldoen.
Om te beginnen is dit een bedrag
van 374 mln. per jaar. Of dit bedrag
nu lager of hoger wordt: dat is weer
een politieke zaak. Wie en wat
bepaalt nu of een instelling gezond
genoeg is om door te gaan of dat de
instelling maar beter kan ophouden
te bestaan? Er wordt in dat verband
gesproken over een verantwoord
saneringsplan.
Ik heb even zitten denken aan de
Universiteit van Amsterdam. Die
universiteit heeft 7 mln. schuld en
dat wordt je herhaaldelijk voorge–
houden als je vraagt om een nieuw
kopieerapparaat of iets dergelijks.
Stel nu dat de instellingen straks ook
verantwoordelijk zijn voor het
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onderhoud van de gebouwen, terwijl
van een bepaalde instelling wordt
gezegd: dat is geen gezond bedrijf.
Wie kan zoiets constateren en aan de
hand van welke criteria kan hij dat
doen? Spelen daarbij alleen
financiële aspecten een rol of gaat
het daarbij ook enigszins om cultuur?
Dit is eigenlijk een prealabele vraag
en betreft een punt waarop wij ons
niet zeker voelen. Wij vragen ons dus
af hoe dit allemaal gaat lopen en of
er voldoende instrumenten zijn om
het proces bij te sturen wanneer men
met iets komt wat eigenlijk niet de
bedoeling was. In de wet zijn die
instrumenten eigenlijk niet vervat.
Moet je daarvoor met geheel nieuwe
wetgeving komen?
Ons tweede punt betreft de twijfel
of de gehele operatie wel financieel
voordeel oplevert voor de samenle–
ving. Wat de rijksoverheid betreft
wordt op korte termijn de begroting
gespekt met een eenmalig bedrag
van 1,2 mld. Maar het kan zijn, dat
het Rijk uiteindelijk duurder uit is,
omdat het Rijk de rentebedragen aan
de instellingen moet betalen. Zojuist
noemde ik het bedrag al: 374 mln.
Dat is niet weinig. Hiermee geef ik de
valkuil voor 's Rijks financiën aan.
Zoiets kan dus tegenvalien.
De andere valkuil betreft de
verwachtingen rondom het beheer
van de gebouwen. Gaat de veronder–
stelling, dat de instellingen beter
voor hun eigen gebouwen zorgen,
wel op? Of ligt het niet veel meer
voor de hand om te veronderstellen,
dat juist nu korte-termijndoel–
stellingen en –effecten prioriteit
krijgen en dat dit gebeurt onder de
druk die er van de ouders en de
leerlingen is? Ik doel nu op de
onderlinge competitie. Daardoor
zullen de gelden eerder worden
gebruikt voor korte-termijnaspecten
dan voor vervanging en onderhoud.
Als onderhoud van de gebouwen
aan de orde is zal men denken: het
kan nog wel een paar jaartjes. Het
resultaat is bekend. In ons omrin–
gende landen begint het ook al op te
treden. Je loopt langs een mooie
gracht en ziet een paar prachtige
banken. Achter het verpauperde
geveltje vind je dan meestal de
universiteit. Misschien wil de
staatssecretaris in zijn antwoord
betrekken de ervaringen in Engeland,
waar al langer met het bijltje van het
decentraliseren van verantwoordelijk–
heden wordt gehakt. De geluiden
daar zijn zeker niet onverdeeld
gunstig.
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De heer Boorsma (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Het onderhavige
wetsvoorstel behoort tot de categorie
"interessant". De ondertekenaars
doen immers een voorstel dat ten
eerste sterk spoort met het
gedachtengoed van het CDA:
spreiding van verantwoordelijkheid,
versterking van het middenveld en
terugtreding van de overheid waar
mogelijk. In de tweede plaats komt
het wetsvoorstel tegemoet aan de
wensen uit het HBO-veld zelf.
De centrale gedachte om het
schoolbestuur zelf verantwoordelijk
te laten zijn, niet alleen voor de
personele en kleine materiële
uitgaven, doch ook voor de
huisvesting, spreekt de fractie zeer
aan, zowel onderwijskundig als
economisch.
Misschien is de eerste kennisma–
king met het onderwerp gelegen in
een verzoek van het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen aan de
faculteit waar ik op andere dagen
pleeg te werken, om een rapport te
schrijven over externe financiering.
Onder mijn leiding heeft P. de Vries
een rapport geschreven waarin voor
de universiteiten wordt voorgesteld
om een budget te geven waaruit ook
de kapitaallasten moeten worden
gedekt die samenhangen met het
eigen beroep op de kapitaalmarkt.
Onderwijs en Wetenschappen is
hopelijk de leermeesters niet
vergeten, ook al verwijst het er niet
naar.
Het voorstel zal leiden tot
doelmatigheidswinst voor de
instellingen, hetgeen economisch
interessant is en onderwijskundig
kan worden benut. De uitwerking is
bepaald niet onomstreden en is, dat
geef ik ruiterlijk toe, ook lastig. Daar
hebben wij in de schriftelijke
voorbereiding dan ook de nodige
aandacht aan besteed. Het gaat dan
vooral om de vraag: overdracht om
niet of tegen betaiing? "Om niet"
betekent dat scholen in een ongelijke
positie worden gebracht, zowel qua
huisvestingskosten als qua
vermogenspositie. Overdracht in de
voorgestelde vorm, dus tegen
betaling, betekent dat de begin–
positie wordt gelijkgetrokken als het
gaat om de huisvestingskosten. Het
verbaast ons dat aan de vermogens–
positie zo weinig aandacht is
geschonken, behalve door ons. Het
kostte ook moeite om het onderwerp
onder de aandacht te brengen. In de
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memorie van antwoord wordt
eigenlijk ontkend dat verschillen in
de vermogenspositie van scholen
ontstaan. Pas na herhaalde vragen in
het eindverslag wordt in de nota
naar aanleiding van dat eindverslag
toegegeven dat die verschillen zich
kunnen voordoen. Indien men denkt
dat scholen bedrijfsmatiger kunnen
gaan werken, dan is een bedrijfseco–
nomisch opgestelde balans een
essentiële zaak. De staatssecretaris
had trouwens kunnen riposteren dat
er bij de waardebepaling voor de
balans volgens de bedrijfseconomie
verschillende waarderingsbeginselen
gehanteerd kunnen worden. Ik zou
het op prijs stellen als de staatsse–
cretaris hierop in zijn reactie nog
eens ingaat.
Een ander probleem betreft de
verschuldiging. Vraagt die monopo–
list, de Staat der Nederlanden, niet
een te hoge prijs vanuit zijn
machtspositie? Door ons is beklem–
toond dat er sprake is van overver–
schuldiging, omdat gewaardeerd is
vanuit de huidige bestemmings–
waarde. De directe opbrengstwaarde
zal daar meestal onder liggen, tenzij
de panden op prima locaties liggen.
Het kostte wederom moeite om
antwoorden op de door ons gestelde
vragen te krijgen. In de memorie van
antwoord wilde de ondertekenaar er
niet eens op ingaan. Hij vond ze niet
relevant. Pas na herhaald aandringen
zijn antwoorden gekomen, die echter
nog niet bevredigend zijn. Ze lijken
ons echter wel gelijk te geven. De
scholen hebben weinig hinder van
dit probleem, daar de toekomstige
budgetten toereikend zullen zijn voor
de opvang van de kapitaallasten, zo
lijkt hier verzekerd te zijn. Wij
waarschuwen de scholen dat zij niet
al te gerust kunnen zijn.
De oververschuldiging blijkt ook
uit de gehanteerde grondprijs van
ƒ 300 per vierkante meter. Het is een
van de vele ficties die in het
berekeningssysteem zijn gehanteerd.
Deze fictie leek ons aan de te hoge
kant. We hebben daarom gevraagd
naar de gemiddelde grondprijs in
enkele plaatsen met HBO–
instellingen. Tot twee keer toe is het
antwoord niet gegeven. Laat ik die
informatie dan maar verstrekken.
Alkmaar: ƒ 95 tot ƒ 210, Arnhem
ƒ 100 tot ƒ 217, Enschede / 140 tot
/ 200, Ede ƒ 150, Doetinchem
ƒ 150 tot / 175, Leeuwarden
/ 130 tot ƒ 150, Maastricht ƒ 90 tot
ƒ 100, Tilburg ƒ 181 en Vlissingen
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ƒ 120. Mijn vraag is: is ƒ 300 een
monopolieprijs of niet?
Een ander probleem betreft het
netto resultaat: de ontvangst van 1,2
mld. is lager dan de toekomstige
lasten die zullen drukken op de
opvolgers van de bewindslieden
Ritzen en Cohen en hun collegae van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Hoe beoordeelt staatssecretaris
Cohen dat gegeven? Het is mijns
inziens afwenteling op de toekomst,
voor een deel althans.
Graag wil ik van hem nog eens
uitgelegd krijgen waarom er geen
sprake is van een bestuursorgaan bij
het Waarborgfonds. Het fonds wordt
bij wet ingesteld en krijgt nadrukke–
lijk taken die te maken hebben met
een door de Staat overgedragen
verantwoordelijkheid: het borgen van
leningen en het houden van toezicht
op de financiële positie van de
HBO-instellingen, onverlet het eigen
O en W-toezicht. Zonder die taak van
de borging zou de hele operatie zelfs
grandioos mislukken of niet?
Het gaat tot nu toe om kleine
problemen die kleven aan een
alleszins aantrekkelijk voorstel. Ons
laatste probleem is wat ernstiger. Dat
betreft de debudgettering. In het
voorlopig verslag lieten wij weten
dat de leningen voor de scholen
gewoon leningen van de overheid
zijn. Dit wordt dan ontkend in de
memorie van antwoord. Het is
eigenlijk onbegrijpelijk dat O en W
dat op papier durft te stellen. Bij
debudgettering gaat het om een
economische benadering; wat dan de
bestuurlijke of juridische opvatting
van de overheid is, is niet relevant.
Of is men bij O en W soms geneigd
om de Staat der Nederlanden gelijk
te stellen met de overheid? Deze fout
wordt ook en vooral door gemeenten
gemaakt, die net als provincies,
waterschappen en de Staat der
Nederlanden deel uitmaken van de
overheid. Als ik dan vervolgens het
begrip centrale overheid ten tonele
voer om te vragen naar de positie
van het Waarborgfonds, lijkt O en W
ook het spoor bijster. Het Waarborg–
fonds behoort mijns inziens tot de
centrale overheid net als bijvoor–
beeld de SER, het Landbouwschap
en de universiteiten.
Maar goed, het gaat om leningen
door overheidsinstellingen, die
worden opgenomen op verzoek van
of afgedwongen door een ander deel
van de overheid, te weten: de
wetgever. Dat is een zuiver voor–
beeld van debudgettering, wat voor
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een etiket de regering daarop ook
gelieve te plakken. Ik wil overigens in
herinnering brengen dat hierover
twee jaar geleden al schriftelijke
vragen zijn gesteld door enkele
leden, waaronder ondergetekende. Ik
kan mij voorstellen dat de staatsse–
cretaris daarvan geen weet heeft,
omdat het lang voor zijn aantreden
plaatsvond. Die vragen zijn toen
beantwoord door de minister van
Financiën in de geest van: wij
hebben nu eenmaal in het regeerak–
koord afgesproken om dit buiten de
debudgetteringsregel te houden. Een
politieke afspraak verandert de
economische werkelijkheid uiteraard
niet.
In de nota naar aanleiding van het
verslag komt de staatssecretaris ons
toch enigszins tegemoet, zij het niet
goed. Van de 1,2 mld. wordt 0,3 mld.
door Financiën ontvangen ter
aflossing van schuld en wordt 0,9
mld. opgemaakt in de lopende sfeer
van O en W en een beetje Land–
bouw, Natuurbeheer en Visserij. Om
die reden worden dus het
financieringstekort van de overheid
met 0,9 mld. vergroot en het
EMU-tekort van de overheid evenzo.
Het gaat om leningen die in de
lopende O en W-sfeer worden
verbruikt.
Aangezien het financieringstekort
dus wel degelijk met 0,9 mld. wordt
vergroot, wil de CDA-fractie het
thans als volgt zien: de complimen–
ten voor het wetsvoorstel met zijn
zeer fraaie kern gaan in de richting
van de ondertekenaars, de kritiek
richt zich op de minister van
Financiën, die hiermee akkoord is
gegaan en het bedrag niet heeft
aangemerkt als debudgettering.
Ik wil graag nog een enkele kleine
opmerking maken. Waarom zou het
overzicht van de deelnamesommen
van de scholen, zoals onlangs aan
ons verstrekt, vertrouwelijk zijn? Ik
verwijs naar blz. 4. Ik begrijp eerlijk
gezegd niet, waarom deze deelname–
sommen niet gewoon openbaar zijn.
Wordt het begrip "vertrouwelijk" zo
niet versleten?
Voorts wordt in de memorie van
antwoord op blz. 2 gesteld: dat niet
kan worden gesteld dat de toezeg–
ging ter zake van de vergoeding van
de toekomstige kapitaallasten
materieel neerkomt op een garantie.
Op blz. 7 van diezelfde memorie van
antwoord lees ik in de eerste alinea:
"zonder meer de verzekering dat de
instellingen ongeacht de fluctuaties
in leerlingenaantallen in staat zullen
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zijn de rente en aflossing van de
materiële aankoop te voldoen". De
bewindslieden maken zich hier
immers sterk voor. Is dit nu een
materiële garantie of niet?
Op blz. 7 van dezelfde memorie
van antwoord spreken de indieners
over een redelijke opbrengst van de
overdracht van de gebouwen voor
de staat. Wat is redelijk? 1,2 mld.?
Was een opbrengst van 0 bij de
rijkspolitiebureaus een redelijke
opbrengst voor de staat? Is een
opbrengst van 0 bij de universiteiten
straks een redelijke opbrengst of is
er sprake van willekeur tussen
HBO-instellingen, rijkspolitiebureaus
en universiteiten?
Tot slot vraag ik nog eens de
aandacht voor de budgettaire
verwerking van de deelname–
sommen. Hierover is reeds een
schriftelijke vraag gesteld. Ik betwijfel
of het antwoord hierop juist is, maar
ik moet zeggen dat ik zelf ook twijfel.
Schrijft de Comptabiliteitswet
brutoraming voor of niet? Zouden de
brutodeelnamesommen niet als
ontvangsten moeten worden
verantwoord, waarbij de correcties
als uitgaven worden geboekt? Heeft
O en W over dit punt overleg
gevoerd met Financiën?
Dit laatste, mijnheer de voorzitter,
betreft slechts een paar kleinere
punten. Het is duidelijk dat in onze
afweging de voorkeur uitgaat naar
het zeer centrale punt van de wet,
waarvoor wij de indieners compli–
menteren.

D
De heer Ginjaar (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Ook ik wil graag namens
mijn fractie de staatssecretaris
welkom heten. Ik doe dit met des te
meer genoegen, omdat de staatsse–
cretaris sinds zijn aantreden een
aantal opmerkmgen heeft gemaakt
over de positie van het wetenschap–
pelijk onderwijs en het hoger
beroepsonderwijs, die - voor zover
hiertoe nog de gelegenheid zal
bestaan - toch wel uitzicht bieden op
een vruchtbare gedachtenwisseling
over dit onderwerp tussen hem en
mijn fractie. Ik zal alleen vanmiddag
een domper op de vreugde moeten
zetten. Ik zal daarom, voorzitter,
volstaan met het maken van enkele
opmerkingen.
In de eerste plaats natuurlijk dank
aan de staatssecretaris voor het
antwoord op de door de VVD-fractie
gestelde vragen. De staatssecretaris
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geeft op onze vraag of de mogelijk–
heid bestaat dat het Waarborgfonds
inhoudelijke onderwijskundige
aspecten in de beschouwingen
betrekt aan, dat dit naar aanleiding
van de in artikel 215 neergelegde
bepalingen niet mogelijk is. Dit
antwoord heeft ons nog niet
overtuigd. Anders gezegd: de leden 1
t/m 5 van artikel 215 sluiten
inmenging zeker uit, maar hoe zit het
met de toepassing van de leden 7 en
9? Hierin wordt duidelijk gesteld dat
het bestuur van een fonds ten
aanzien van een saneringsplan
voorwaarden van financiële aard kan
stellen die gericht zijn op het herstel
van het financiële evenwicht tussen
de inkomsten en uitgaven van de
instelling. Deze voorwaarden worden
dan opgenomen in het vastgestelde
saneringsplan. Mijn vraag is in dit
verband waarop deze voorwaarden
dan betrekking hebben. Op het
geheel van de inkomsten en
uitgaven? Maar dan kan er sprake
zijn van inhoudelijke onderwijskun–
dige beïnvloeding! Of uitsluitend op
de inkomsten en uitgaven van de
huisvesting, het gebouwenbeheer?
En in hoeverre kan, wanneer de
bemoeienis zich beperkt tot het
gebouwenbeheer, er toch niet een
invloed uitgaan op inhoudelijke
onderwijskundige aspecten?
Mevrouw Soetenhorst zei al: Wie
bepaalt nu feitelijk de inhoud van het
onderwijs? Wij vragen ons in dat
verband dan ook af wat precies de
betekenis is van artikel 2.15 en van
lid 12, waarin de positie van de
bewindsman nog nader wordt
uiteengezet.
Hoe staat het met de statuten?
Toetst de staatssecretaris die
inhoudelijk of marginaal aan artikel
2.15? En hoe staat het met de
overeenkomsten tussen financiers en
instellingen? Is er al zicht op de
vereiste personeelsformatie bij het
fonds? Met andere woorden: is men
er zeker van dat al deze bijkomende
maatregelen op tijd worden
afgerond, zodat de wet op het juiste
moment in werking kan treden en de
instellingen dan volstrekte duidelijk–
heid en zekerheid hebben?
In antwoord op een desbetref–
fende vraag van mijn fractie stelt de
staatssecretaris, dat de HBO-raad
noch een wettelijke positie heeft
noch een wettelijke rol speelt. Mag
hieruit dan worden afgeleid, dat er
voor de HBO-raad geen taak meer is
weggelegd bij de uitvoering van deze
wetgeving wanneer alles zijn beslag
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Ginjaar
heeft gekregen? Hoe komt het
bestuur van het Waarborgfonds nu
precies tot stand, op welke wijze
krijgen de verantwoordelijkheden
van dat bestuur gestalte en op welke
wijze wordt daarvoor verantwoor–
ding afgelegd?
In het voorlopig verslag hebben
wij al vermeld dat de primaire
doelstelling van het wetsontwerp
onze instemming heeft. Het voor
HBO-instellingen mogelijk maken van
het voeren van een eigen
huisvestingsbeleid door overdracht
van het onroerend goed heeft onze
volledige instemming, evenals het
beschikbaar stellen van een
verhoogde lumpsum. Deze instem–
ming met de doelstelling van het
wetsontwerp betekent echter nog
niet dat wij ook kunnen instemmen
met de wijze waarop een en ander
feitelijk wordt geregeld, integendeel.
Dat standpunt wordt ingegeven door
twee overwegingen.
Mijn fractie is van mening dat de
overdracht feitelijk om niet dient te
geschieden. De herhaalde argumen–
tatie van de bewindslieden dat dit
niet goed mogelijk is door de sterk
verschillende huisvestingssituaties
van de instellingen, vermag ons niet
te overtuigen. Immers, bij een
overdracht om niet bestaat ter zake
van de huisvesting een situatie die in
de uitwerking het spiegelbeeld is van
de situatie die bestaat bij de opzet
van deze wetgeving. Wij willen zelfs
nog een stapje verder gaan en
stellen dat, wanneer het principe van
"om niet" wordt toegepast, in feite
aan de instellingen die in slechtere
huisvestingssituaties verkeren, een
toenemend bedrag had moeten
worden gegeven. Wij begrijpen
echter dat budgettaire redenen dat
niet toelaten.
Dat brengt mij bij de tweede
overweging. Vanaf het ontstaan van
dit wetsontwerp is er een vermen–
ging geweest met de budgettaire
taakstelling van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen. Zowel
bij de Voorjaarsnota 1991, de
begroting 1992, de Voorjaarsnota
1992 en de begroting 1993 als bij de
Voorjaarsnota 1993 heeft dit een rol
gespeeld. Overigens verbazen wij
ons er daarbij over, dat elke keer
weer het gat op de begroting van
Onderwijs en Wetenschappen bleef
bestaan. Waar komt nu de hele
operatie op neer? Ik geef dat in
eenvoudige woorden weer. Men
verkoopt een kapitaalsgoed om met
de opbrengst een exploitatiegat te
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dichten en vervolgens financiert men
de rente die de kopers moeten
opbrengen, uit die zelfde exploitatie–
rekening. Wij achten deze aanpak
principieel onjuist. Het zijn omslach–
tige manieren van bezuinigingen,
waarbij de lasten, die bovendien nog
groter zullen zijn dan bij de
overdracht om niet - daardoor zullen
wij uiteindelijk duurder uit zijn - naar
komende generaties worden
verschoven. Het zal duidelijk zijn, dat
wij op grond van deze overwegingen
geen steun aan het voorstel kunnen
geven.

D
Staatssecretaris Cohen: Mijnheer de
voorzitter! Ik dank u voor de
vriendelijke woorden waarmee u mij
hier welkom heeft geheten. Voorts
dank ik de verschillende fracties voor
de opmerkingen die zij in positieve
zin hebben gemaakt over dit
wetsvoorstel. Daaraan is de
afgelopen jaren heel hard gewerkt.
Het zit betrekkelijk ingewikkeld in
elkaar. Alles bij elkaar leidt het, in
ieder geval naar mijn oordeel, tot
een mooi resultaat, al is het goed om
nog even langs een aantal punten te
lopen.
De doelstelling van het wetsvoor–
stel is: het geven van een grotere
zelfstandigheid aan de HBO–
instellingen op het gebied van hun
huisvesting. Dat past in de hele
ontwikkeling van de autonomie.
Daarmee wordt ook de doelmatig–
heid van hun handelen op het gebied
van de huisvesting vorm gegeven.
Mevrouw Soetenhorst heeft dat punt
genoteerd als een belangrijk aspect
van dit wetsvoorstel. Zij zei: wie zelf
verantwoordelijk is voor zijn huis, zal
er beter voor zorgen. Naar mijn
mening past dat niet helemaal bij de
opmerking aan het einde van haar
betoog, toen zij zich afvroeg of dat
inderdaad ook het geval zal zijn en of
de instellingen daar ook werkelijk
voldoende aandacht aan zullen
geven.
Het uitgangspunt van dit
wetsvoorstel is inderdaad: wie zelf
voor zijn eigen zaken moet zorgen,
zal dat doelmatiger kunnen doen en
zal dat ook beter doen. Ik ben er ook
vast van overtuigd dat dit het geval
zal zijn. Wie dat na de inwerkingtre–
ding van dit wetsvoorstel niet doet,
bijt in zijn eigen staart.

een onderscheid tussen particuliere
en collectieve eigendommen. Bij dat
laatste gaat het alleen maar onder
bepaalde voorwaarden op.
Staatssecretaris Cohen: Desalniette–
min blijft het uitgangspunt dat de
instellingen een grotere doelmatig–
heid hebben. Zij kunnen op deze
manier zelf met hun onroerend goed
omgaan.
De middelen die daarvoor gebruikt
worden, zijn in de eerste plaats de
overdracht van het economisch
claimrecht. In dit geval gebeurt dat
ook uitdrukkelijk niet om niet. De
heer Ginjaar heeft hier nog een keer
op gewezen. Ik wil er daarom
uitdrukkelijk op wijzen dat, doordat
het niet om niet is, de instellingen in
een gelijkwaardige huisvestings–
positie gebracht worden. Als wij dat
niet hadden gedaan, als het bij de
huisvesting in het HBO wel om niet
was geweest, dan hadden wij
moeten constateren dat er grote
verschillen in huisvesting en in
huisvestingslasten tussen die
instellingen bestonden. Juist door de
toegepaste methode kunnen wij die
in een gelijkwaardige huisvestings–
positie plaatsen.
De heer Ginjaar (VVD): Voorzitter!
Daarom heb ik ook gezegd: wanneer
men de gedachte van om niet wat
meer had gespecificeerd, had heel
duidelijk verdedigd kunnen worden
dat instellingen met een goede
huisvestingssituatie het inderdaad
volstrekt om niet hadden gekregen,
terwijl de instellingen met een
slechte huisvestingssituatie geld mee
hadden gekregen. Dan hadden die
instellingen ook in een gelijkwaar–
dige positie kunnen worden
gebracht.
Staatssecretaris Cohen: Dat is in
feite het stelsel zoals wij het nu
kennen. Als je nieuwe huisvesting zo
moet organiseren dat die telkens
geheel gefinancierd moet worden,
dan kan dat dus niet allemaal
tegelijk. Hadden wij die gelijkwaar–
dige positie op een gegeven moment
moeten bereiken, dan had dat vijftien
of twintig jaar geduurd. Door deze
slag kunnen wij die instellingen dus
in een keer in die gelijkwaardige
positie plaatsen.

Mevrouw Soetenhorst-de
Savornin Lohman (D66): Ik maakte

De heer Ginjaar (VVO): Ik ben dat
met de staatssecretaris eens, maar ik
heb ook heel duidelijk gezegd dat
instemmen met de doelstelling nog
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niet betekent dat je moet instemmen
met de methode waarop. Dat geeft
een spanningsveld. Bij ons is de
keuze dus de andere kant uit
gevallen.
Staatssecretaris Cohen: !k begrijp
het. Naar mijn idee was het hier
noodzakelijk om het niet om niet te
doen, gegeven de situatie met
betrekking tot de gebouwen in het
HBO. De overdracht van het
economisch claimrecht is een
belangrijk middel in het geheel.
Het tweede punt is de instelling
van een Waarborgfonds. Dat fonds
treed op als achtervanger in het
geval instellingen niet in staat zijn
om aan hun rente– en aflossings
verplichtingen te voldoen. De
overheid heeft met dit Waarborg–
fonds niets meer te maken. Het feit
dat het fonds in de wet genoemd
wordt, betekent niet dat het door de
overheid ingesteld wordt. Het gaat
hier om een privaatrechtelijke
organisatie die wordt ingesteld door
de verschillende HBO-instellingen.
De laatstgenoemde instellingen
dragen daarvoor zelf de verantwoor–
delijkheid en zullen ook zelf het
bestuur van het fonds moeten
benoemen. Ik kan de Kamer dus niet
vertellen hoe dat zal gaan. De
regering gaat hier niet over. Dit is de
taak van - tegen de tijd dat het fonds
wordt opgericht - de HBO–
instellingen als leden van het
Waarborgfonds. De instelling van het
Waarborgfonds kent een initiële
storting van de overheid van 55 mln.
Voor het overige komt de overheid
op een afstand te staan. Ik zal
hierover meer zeggen bij de
beantwoording van de vraag van de
heer Boorsma of hier sprake is van
een bestuursorgaan van de overheid
of niet.
Het derde punt is het volgende. Er
is sprake van een jaarlijkse bijdrage
in de huisvestingskosten. De
genoemde bedragen van in het
eerste jaar 387 mln. en in de jaren
daarna 347 mln., zijn niet alleen
bedoeld voor rente en aflossing. Het
gaat hier om het totale budget dat
beschikbaar is voor de huisvesting in
het hoger beroepsonderwijs. Een
deel van dit bedrag - het gaat hier
om niet meer dan ongeveer 108 mln.
- is bestemd voor rente en aflossing.
Het restant van het bedrag is juist
bedoeld om de instellingen verder in
de gelegenheid te stellen om, onder
meer met dit geld, aan hun
huisvestingsverplichtingen en –taken
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te voldoen. Of zij het geld op die
manier willen gebruiken, is aan de
instellingen zelf. De bedoelde gelden
gaan immers deel uitmaken van de
"lumpsum". Het is dus mogelijk dat
zij het geld op een andere manier
gaan besteden, hoewel zij het geld
voor huisvestingsdoeleinden hebben
ontvangen. Het is ook mogelijk dat
zij meer geld aan huisvesting gaan
besteden dan het bedrag dat zij gaan
ontvangen. Dat maakt nu juist deel
uit van de grotere zelfstandigheid,
die een van de doeleinden van dit
wetsvoorstel is. De beschikbare
gelden moeten het dus in ieder geval
mogelijk maken dat de instellingen
daarvan de netto deelnamesommen
die betaald moeten worden, de
rente– en aflossingskosten, kunnen
betalen. Dat betekent op zichzelf nog
niet dat het Rijk garandeert dat de
instellingen die kosten ook kunnen
betalen. De gelden worden ter
beschikking gesteld in de
"lumpsum" en het is vervolgens aan
de instellingen om daarmee om te
gaan. Als dat op enig moment niet
goed uitkomt, dan kunnen zij niet
terugvallen op het Rijk. Zij kunnen
wel terugvallen op het Waarborg–
fonds. Als het misgaat en als
geconstateerd moet worden dat
instellingen niet aan hun verplichtin–
gen voldoen, dan zal er een
saneringsoperatie moeten gaan
optreden waarin er verkeer ontstaat
tussen het Waarborgfonds en de
desbetreffende instelling. Welke
voorwaarden zal het Waarborgfonds
op dat punt stellen? Het fonds is een
fonds van de instellingen zelf. De
voorwaarden kunnen op alle
mogelijk terreinen liggen, maar zij
zullen erop gericht zijn dat de
instelling zodanig gesaneerd wordt
dat men weer kan voldoen aan de
verplichtingen die er zijn. De
instellingen moeten aan die
verplichtingen voldoen. Het Rijk komt
daarbij in het geheel niet aan te pas.
Ik kom hier straks nog op terug.
De genoemde punten vormen de
middelen die gebruikt worden om
het doel te bereiken. Als wij kijken
naar de stand van zaken op dit
moment, dan kunnen wij constateren
dat de statuten zo goed als rond zijn.
De statuten zijn ook conform het
wetsvoorstel. Er is enig verkeer
geweest tussen mijzelf en de
HBO-instellingen die bezig zijn om
dit vorm te geven. Uiteindelijk is het
aan de HBO-instellingen, aan de
oprichters van het fonds, om te
bepalen wat er in de statuten komt te
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staan. Als het zo zou zijn dat er
bepalingen in de statuten komen die
in strijd zijn met de wet - die zijn er
echter niet - dan voldoet het
Waarborgfonds niet aan de wettelijke
voorschriften en kan er via de
bekostigingsvoorwaarden voor
gezorgd worden dat een en ander
alsnog op de goede manier wordt
afgewikkeld. Het statuut verkeert in
een eindstadium. Er is nog één gang
naar de notaris nodig en vervolgens
kan men tot oprichting overgaan. Als
het wetsvoorstel wordt aangenomen,
dan wordt de termijn van 1 januari
makkelijk gehaald.
Ook ten aanzien van de financie–
ring is de zaak vergevorderd. Onder
regie van de HBO-raad is er een
centraal financieringsarrangement tot
stand gekomen voor alle hogescho–
len die daarvan gebruik willen
maken. De algemene leden–
vergadering van de HBO-raad heeft
haar keuze voor het centrale
arrangement laten vallen op een
gezamenlijke offerte van de Bank van
Nederlandse gemeenten en de
Nationale investeringsbank.
Ongeveer de helft van de externe
financieringsbehoefte van de
hogescholen zal hier ondergebracht
worden. De HBO-raad heeft mij
verzekerd, dat de hogescholen die
niet of slechts voor een deel
participeren in het centrale arrange–
ment decentraal in hun financierings–
behoefte kunnen voorzien. Het
afsluiten van de definitieve contrac–
ten tussen de hogescholen en de
financier zal naar verwachting in de
maand december plaatsvinden,
nadat de deelnamesom in een
beschikking per hogeschool is
vastgesteld. De vertrouwelijke
mededeling hierover hangt samen
met het feit, dat het nog niet
vaststaat, dat het op deze manier zal
gebeuren. Het zijn voorlopige
deelnamesommen. Ook moet het
wetsvoorstel eerst tot wet zijn
verheven.
Voorzitter. Mevrouw Soetenhorst
heeft gevraagd wie de uiteindelijke
beslissingsbevoegdheid bij het
Waarborgfonds krijgt. Dat is het
bestuur van het Waarborgfonds. Als
het Waarborgfonds bij het opleggen
van zijn voorwaarden komt op een
terrein, waarop inbreuk wordt
gemaakt op de vrijheid van
inrichting, dan is het voor de
desbetreffende hogeschool mogelijk
om daartegen in beroep te gaan bij
de minister. Wanneer dat beroep
wordt gehonoreerd, betekent dit, dat
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de voorwaarden opnieuw door de
hogeschool en Waarborgfonds
besproken zullen moeten worden,
met inachtneming van de uitspraak.
Dat betekent, dat de voorwaarden op
alle mogelijke terreinen kunnen
liggen. Wanneer zij de inhoudelijke
kant raken op een zodanige manier,
dat daardoor de vrijheid van
inrichting van de hogeschool geraakt
wordt, dan is er een mogelijkheid
van beroep. Met de Tweede Kamer is
hierover uitvoerig gedebatteerd. Het
is uiteindelijk de minister, die het kan
doen op grond van zijn zorg–
verplichting krachtens artikel 23 van
de Grondwet. De verantwoordelijk–
heid voor het onderwijs blijft liggen
bij de hogeschool. Als een lening
geborgd is en de hogeschool kan
niet aan haar verplichtingen voldoen,
dan zal er een saneringsplan moeten
worden opgesteld. Dat kan op van
alles betrekking hebben. Heeft het
betrekking op iets wat de kern van
de hogeschool raakt, dan is er
beroep mogelijk. Daarna kan het met
inachtneming van de uitspraak
verder besproken worden met de
hogeschool en het bestuur van het
Waarborgfonds. Naar mijn idee is
het uitgesloten, dat het Waarborg–
fonds ten aanzien van de inhoud van
het onderwijs uitspraken doet die
richting geven aan het onderwijs.
Voorzitter. Mevrouw Soetenhorst
vroeg of de operatie financieel
voordeel voor de samenleving als
zodanig oplevert. De heer Boorsma
heeft die vraag op een andere
manier naar voren gebracht. Men
kan zeggen, dat de hogescholen nu
leningen moeten afsluiten tegen een
rentepercentage dat hoger is dan
wanneer datzelfde bedrag gefinan–
cierd zou zijn door het Rijk. Dat
betekent, dat een wat hogere
bijdrage door de samenleving moet
worden opgebracht voor hetzelfde
doel. Daar staat tegenover, dat de
doelmatigheidswinst aanzienlijk
groter is. De bedragen zijn tentatief
genoemd. Bij 0,5% meer rentelasten
kom je uit in de orde van grootte van
6 mln. Als je uitgaat van een
doelmatigheidswinst in de orde van
grootte van 10%, levert dat een winst
van 24 mln. op. Nu is het maar de
vraag hoe die getallen precies
moeten worden bekeken. De
doelmatigheidswinst - het centrale
kenmerk van dit wetsvoorstel weegt op tegen de wat hogere rente.
Kortom, in totaliteit is er voor de
samenleving sprake van een
financieel voordeel. Men kan zeggen

Eerste Kamer

dat dit voor het Rijk wellicht wat
nadelig is omdat de zaak over een
langere termijn wordt uitgesmeerd
en rente en aflossing betaald zullen
moeten worden. Echter, daar staat
een totale doelmatigheidswinst
tegenover die bij de HBO-instellingen
terechtkomt.
Voorzitter. De heer Boorsma moet
ik zeggen dat ik niet precies kan
nagaan wat de rol is geweest van het
rapport van de heer De Vries. Ik weet
ook niet precies wanneer dit rapport
is verschenen. Wat mij betreft is dit
geschiedenis. Overigens is de
onderhavige operatie ook al een
aantal jaren onderweg.
De waarde van de gebouwen kan
op verschillende manieren worden
benaderd. Ons uitgangspunt is
geweest dat het om schoolgebouwen
gaat en dat het verstandig is om ze
ook als zodanig te waarderen, als
functionele gebouwen voor dit
doeleinde. Deze benaderingswijze
sluit ook aan bij de financierings–
structuur die is gericht op de
toekomstige huisvestingslasten. Het
zojuist genoemde bedrag ad 347
mln. is hieraan gekoppeld. Zouden
wij zijn uitgegaan van de markt–
waarde, dan zouden vergelijkbare
gebouwen die in de toekomst op
dezelfde manier zouden worden
gefinancierd, in verschillende
uitgangsposities worden gebracht.
Nogmaals, men kan uitgaan van de
marktwaarde en van de functionele
waarde van deze gebouwen. Gelet
op het doel dat ons voor ogen staat
- wij moeten ervoor zorgen dat de
scholen in vergelijkbare uitgangspo–
sities worden gebracht - is er voor
de functionele waarde gekozen. Die
waarde is gekoppeld aan in de
begroting opgenomen bedragen.
De heer Boorsma vraagt zich af of
de overheid in dit verband geen
misbruik heeft gemaakt van haar
monopoliepositie, zowel in algemene
zin als, meer in het bijzonder, wat de
grondprijzen betreft. Voorzitter. De
overheid is hier niet als monopolist
opgetreden omdat de gehele
operatie in nauw overleg met de
HBO-instellingen is opgezet en
uitgevoerd. Er lag zeker geen dictaat
van de overheid, dat vervolgens
maar door de instellingen moest
worden geslikt. Neen, de gehele
opzet en de berekeningswijze die
daarbij is gehanteerd, zijn in nauw
overleg tot stand gekomen.
Wat de grondprïjzen betreft kan ik
mij voorstellen dat men denkt dat er
grote verschillen optreden. Overi–
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gens valt het mij op dat er Maast–
richt ontzettend lage grondprijzen
gelden. Op grond van door mijzelf
opgedane ervaringen verbaast mij
dit. Hoe dan ook, er zijn grote
verschillen tussen de door de heer
Boorsma genoemde bedragen,
variërend tussen ƒ 100 en / 200 en
de ƒ 300 die wij hebben gehanteerd.
Voorzitter. Ik meen dat die bedragen
niet goed met elkaar kunnen worden
vergeleken. Immers, dat niveau van
ƒ 300 betreft de gehanteerde prijs
per "netto" vierkante meter te
bebouwen grond en dat kan niet
zonder meer worden vergeleken met
de normale grondprijs. De prijs is
afgeleid van de gemiddelde
bouwkosten van een netto vierkante
meter HBO-gebouw en bevat de
koopkosten van de grond, maar ook
de kosten van het bouwrijp maken,
de infrastructuur en dergelijke. Als je
dit allemaal bij elkaar telt, blijkt dat
de grondprijzen betrekkelijk aardig
overeenkomen met de prijzen die de
heer Boorsma noemde. Kortom, niet
alleen is het geen monopolieprijs,
maar bovendien is het een prijs die
aardig lijkt overeen te komen met de
door hem genoemde bedragen.
Is het Waarborgfonds, zo luidt een
volgende vraag van de heer
Boorsma, een bestuursorgaan. Ik heb
al een aantal keren aangegeven dat
er duidelijk sprake is van een
privaatrechtelijke organisatie. Het
doet er niet zo vreselijk veel toe,
maar er zitten een aantal dingen in
die hiertoe leiden. Het is een orgaan
van de HBO-scholen, waarvoor zij
met elkaar verantwoordelijkheid
dragen en waarvan zij te zamen het
bestuur maken. Dit zijn elementen
ervan, maar wat minstens zo
belangrijk is, is dat het Waarborg–
fonds niet met publieke taken is
toegerust, niet kan ingrijpen in de
rechtsverhouding tussen personen of
rechtspersonen of eenzijdig bindende
beslissingen kan nemen. Dit zijn de
criteria die volgens Scheltema van
belang zijn om te bepalen of er
sprake is van een bestuursorgaan. Ik
voeg er nog iets aan toe. Als je
probeert te kwalificeren hoe het
Waarborgfonds in elkaar zit en hoe
het vorm heeft gekregen, lijkt het in
de juridische constructies buitenge–
woon sterk op bijzondere scholen. Ik
kan mij niet voorstellen dat de heer
Boorsma vindt dat er bij bijzondere
scholen sprake is van bestuurs–
organen. Dit zijn voor mij een aantal
redenen, waarvan de belangrijkste de
criteria genoemd door Scheltema
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zijn, die maken dat er naar mijn
mening geen sprake is van een
bestuursorgaan.
De heer Boorsma heeft gezegd dat
het fonds bij wet wordt ingesteld. Dit
is dus niet waar. Het wordt ingesteld
door de instellingen zelf, zij het dat
zij op grond van de bekostigings–
voorwaarden min of meer ertoe
gedwongen worden. Zij worden
althans hiertoe gedwongen, als zij
aan dit geheel willen meedoen en
verder gefinancierd willen worden
door de Staat.
Dat het Waarborgfonds te maken
krijgt met een door de Staat
overgedragen verantwoordelijkheid,
lijkt mij ook niet juist. Er is sprake
van een nieuwe verantwoordelijk–
heid, die ontstaat door de constructie
die nu gekozen wordt.
De heer Boorsma zei dat zonder
de borgingstaak van het Waarborg–
fonds de hele operatie zou misluk–
ken. Dit kan best het geval zijn, maar
dit maakt het nog niet tot een
bestuursorgaan. Ik ben het dus wel
met die uitspraak eens, maar zie
geen relatie met de vraag of er
sprake is van een bestuursorgaan.
Het belangrijkste punt van de heer
Boorsma is de debudgettering, een
onderwerp waarin hij aanzienlijk
beter thuis is dan ik, maar dit hoeft
er niet toe te leiden dat ik er
helemaal niets over zeg. De vraag of
er al of niet sprake is van debudget–
tering, heeft betrekking op de
begrotingsnormering, zoals ook de
heer Boorsma zelf heeft gezegd.
Deze staat in wezen los van het
wetsontwerp tot decentralisatie van
de huisvesting. Dit neemt niet weg
dat al in het voorbereidingstraject, in
het bijzonder bij de opstelling van
het heroverwegingsrapport
Doelmatigheid huisvesting VO en
HO, uitvoerig aandacht besteed is
aan deze debudgetteringsvragen.
Hierbij is als maatgevend voor
debudgettering de vraag aangemerkt
of het Rijk direct of de facto garant
staat voor de leningen die hogescho–
len aangaan om hun deelname–
sommen te betalen. Ofwel: draagt
het Rijk uiteindelijk het financiële
risico? Deze vragen kunnen
ontkennend beantwoord worden.
Om te beginnen is er geen sprake
van een risicoafdekking via formele
garantieverlening. Hierover heb ik
het gehad. Het is niet het Rijk, maar
het Waarborgfonds dat deze rol
vervult. Het Rijk verleent trouwens
ook geen garanties aan het
Waarborgfonds, bijvoorbeeld via een
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achterborgfunctie. Het fonds kan dus
niet op het Rijk terugvallen, maar
alleen op de hogescholen. Het
Waarborgfonds staat los van de
overheid.
Er is ook geen sprake van een
risicoafdekking via een materiële
garantieverlening aan de hogescho–
len. De hogescholen ontvangen
weliswaar een vergoeding voor rente
en aflossingen, maar deze maakt
integraal onderdeel uit van de
jaarlijkse normatieve rijksbijdrage.
Deze vergoeding wordt uitgekeerd
op basis van studentenaantallen en
ruimtebehoefte. Mocht een hoge–
school niet langer kunnen voldoen
aan rente– en aflossings–
verplichtingen, dan is er geen
terugval op het rijk mogelijk. Kortom,
uiteindelijk is er geen garantie dat
aan die rente– en aflossings–
verplichtingen zal worden voldaan.
Op dat moment kan de geldgever
een beroep doen op het Waarborg–
fonds, waarna het fonds een
vordering op de hogeschool krijgt,
maar dat is een proces waar het rijk
buiten staat.
Dan nog iets over het hiermee
samenhangende punt - hoewel het
naar mijn idee daarvan onderschei–
den moet worden - van de aanwen–
ding van de opbrengst, een punt ten
aanzien waarvan de heer Ginjaar
principiële bezwaren naar voren
heeft gebracht. Ten aanzien van dit
punt constateer ik dat bij de
verschillende begrotings–
behandelingen - dat heeft de heer
Ginjaar zelf ook al gezegd - in 1992
en 1993 andere keuzes zijn gemaakt,
in die zin dat de opbrengst niet
gebruikt zal worden voor een
vermindering van de staatsschuld of
eventueel voor duurzame
investeringsuitgaven, maar dat de
opbrengst gebruikt wordt in de
begrotingen, met name voor een
belangrijk deel in de begroting van
Onderwijs. Dat is een keuze die door
het kabinet is gemaakt, maar die
vervolgens door een meerderheid in
het parlement is geaccordeerd.
Ik wil er nog iets meer over
zeggen. Het in mindering brengen
van de opbrengst op de staatsschuld
of het aanwenden van de opbrengst
voor andere doeleinden mag vanuit
een oogpunt van het financierings–
tekort of de gehanteerde definities
van debudgettering zuiverder zijn,
het betekent tegelijkertijd dat
vergaande ingrepen op de onderwijs–
begroting dan ook noodzakelijk
zouden zijn. De opbrengst kan

immers maar één keer ingezet
worden. Het daadwerkelijk invullen
van een uitgavenkorting van bijna 1
mld. op de onderwijsbegroting in
één of enkele jaren, boven op de al
noodgedwongen versoberingen die
in de afgelopen jaren zijn doorge–
voerd, is mijns inziens niet op een
andere wijze verantwoord mogelijk.
Dat zou aanleiding geven tot
verregaande ingrepen in de
personele sfeer met dito gevolgen
niet alleen qua wachtgeldeffecten,
maar ook voor de kwaliteit van het
onderwijs. Maar ik ben het ermee
eens dat het uiteraard een kwestie
blijft van prioriteiten stellen.
ik wijs er overigens nog wel op
dat, voor zover de eenmalige
opbrengst is ingezet voor de
begroting van O en W, ook de
bijbehorende rente– en aflossingslas–
ten zijn vrijgemaakt binnen de
begroting van O en W, en dat er in
die zin bepaald geen sprake is van
afwenteling van kosten naar andere
onderdelen van de rijksbegroting.
Voorzitter! Een laatste opmerking
van de heer Boorsma had betrekking
op de vraag of de bruto–
deelnamesommen niet toch als
ontvangst hadden moeten worden
verantwoord. Ik verwijs opnieuw
naar datgene wat er in de nota naar
aanleiding van het verslag over is
opgemerkt, maar voeg daar nog aan
toe dat die bruto-deelnamesommen
alleen maar onderdeel zijn geweest
van het hele rekentraject dat
uiteindelijk heeft geleid tot de
netto-deelnamesommen, en dat die
netto-deelnamesommen verder het
enige bedrag zijn geweest waar
vervolgens mee gewerkt is. Op dat
punt hebben Financiën en 0 en W
gezamenlijk opgetrokken; daarover is
veel overleg geweest.
Ik ga nu even na of ik in de
beantwoording van de andere
sprekers niet ook de meeste
opmerkingen van de heer Ginjaar
heb meegenomen. Hij heeft
gevraagd naar de voorwaarden die
het Waarborgfonds kan stellen; daar
heb ik het over gehad. Ik heb ook
nog eens besproken hoe nu precies
de relatie is tussen instellingen,
Waarborgfonds en minister. Ik heb
hem geantwoord op het gebied van
de statuten. Ook heb ik gezegd dat er
wat mij betreft helemaal geen
toetsing heeft plaats gevonden. Er
heeft wel overleg over plaatsgevon–
den, maar uiteindelijk zullen de
statuten in overeenstemming moeten
zijn met de wet; dit zal vervolgens
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via bekostigingsvoorwaarden verder
zijn weg vinden. Ik heb ook gezegd
dat het lukt om de zaak op tijd af te
handelen.
De HBO Raad heeft, als ik het nu
goed zeg, uiteindelijk geen taak. Het
is inderdaad aan de HBO-instellingen
zelf, die verder met het fonds gaan.
Over de totstandkoming van het
bestuur heb ik het gehad. De
verantwoordelijkheden van het
bestuur zijn het beheer van het fonds
en zorgen dat dit op een goede
manier loopt.
De heer Ginjaar (VVD): Voorzitter.
Aan wie legt het bestuur van het
fonds nu verantwoording af?
Staatssecretaris Cohen: Aan de
deelnemers!
De heer Ginjaar (VVD): Er komt dus
een soort verenigingsraad, een
fondsraad?
Staatssecretaris Cohen: Ik dacht het
wel.
Mevrouw Soetenhorst-de
Savornin Lohman (D66): Wij zitten
hier altijd onder tijdsdruk, maar ik wil
graag nog één punt aanstippen en
wel de ervaring in Engeland.
Staatssecretaris Cohen: Ik kan u
daar nu niet concreet op antwoor–
den. Nogmaals, juist uit een oogpunt
van grotere doelmatigheid doen wij
er naar mijn mening goed aan om de
verantwoordelijkheden sterker bij de
instellingen te leggen.

D
De heer Boorsma (CDA): Mijnheer
de voorzitter. Ik dank de staatssecre–
taris voor de beantwoording en voor
zijn reacties. Ik heb overigens ook al
in mijn schriftelijke inbreng mijn
complimenten uitgesproken voor de
behandeling door Onderwijs en
Wetenschappen van het wetsvoorstel
aan de overzijde, die ik zeer
zorgvuldig vind. Onderwijs en
Wetenschappen is daarbij goed
omgegaan met de vragen en met de
kritiek.
Ik wil ook graag reageren op
hetgeen door collega Ginjaar is
gezegd over de voorkeur van de VVD
voor overdracht om niet. In mijn
eerste bijdrage heb ik geprobeerd
aan te geven waarom ik dat een
slecht systeem vind, namelijk omdat
bij de overdracht om niet twee
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soorten ongelijkheid worden
gecreëerd. Daarbij gaat het niet
alleen om de ongelijkheid in
huisvestingslasten, waarop de
staatssecretaris ook al in de memorie
van antwoord en de memorie van
toelichting uitvoerig is ingegaan,
maar ook om grotere verschillen in
de netto uitgangspositie wat betreft
het vermogen van de school. Ook al
om die reden is overdracht om niet
verwerpelijk. Door de indieners en
door de Tweede Kamer is daaraan
weinig aandacht geschonken. Ik heb
dat gedaan bij de schriftelijke
voorbereiding. Vraag je daarentegen
een prijs, dan creëer je meer die
gelijkheid wat betreft de huisvestings–
lasten en krijg je een betere
verdeling in de toewijzing van eigen
vermogen. Overigens vind ik deze
ook niet helemaal goed. In de
redenering van de heer Ginjaar
hadden de instellingen die er qua
huisvesting slecht aan toe zijn als
een soort bruidsschat geld toe
moeten krijgen. Ik kan mij dat, eerlijk
gezegd, van de VVD niet voorstellen
omdat zij toch niet pleit voor een
verhoging van de rijksuitgaven. Het
zou dan beter zijn om te kiezen voor
het voorstel van de minister, zij het
gewijzigd in de zin die ik zojuist
aangaf, namelijk dat was uitgegaan
van andere nettosommen.
Oe heer Ginjaar (VVD): Ik denk, dat
de heer Boorsma nu toch een aantal
zaken door elkaar haalt: enerzijds het
standpunt van de VVD met betrek–
king tot de rijksuitgaven en
anderzijds haar benadering met
betrekking tot de overdracht van
gebouwen. Dit zijn twee totaal
verschillende dingen. De overdracht
van gebouwen moet op een
bepaalde manier benaderd worden,
hetgeen onder omstandigheden
inderdaad kan leiden tot een uitgave
van de rijksoverheid. Dat was een
mogelijkheid geweest en naar onze
overtuiging is die mogelijkheid niet
goed overwogen. Wij zouden er
althans in principe de voorkeur aan
hebben geven dat die mogelijkheid
gerealiseerd was. Wellicht was men
bij nadere uitwerking tot een andere
oplossing gekomen, maar deze
oplossing was ons inziens zuiverder
geweest in de totale benadering.
De heer Boorsma (CDA): Ik zie eerlijk
gezegd niet waarom ik de zaken door
elkaar gehaald zou hebben. Ik heb
geconstateerd, dat de VVD pleit voor
een systeem dat extra geld kost. En
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dat is nu eenmaal onverenigbaar met
het algemene standpunt van de VVD
ten aanzien van de rijksuitgaven.
Voorzitter. De staatssecretaris heeft
gezegd, dat er geen sprake is van
een monopolie omdat een en ander
is gebeurd in nauwe overeenstem–
ming met de HBO-raad. Maar ik hoor
ook zelden klanten op de markt
protesteren, als zij iets kopen van
een monopolist. Bijvoorbeeld het
gasbedrijf is voor ons allen een
monopolist. Het blijft een monopolie.
De Staat heeft het monopolie om de
prijs van het gas op te drïjven. De
Staat dan wel een provinciaal
elektriciteitsbedrijf heeft de mogelijk–
heid om de prijs van elektriciteit op
te drijven en daarop te verdienen.
Dat doet de Staat der Nederlanden
thans ook weer als monopolist. Er
wordt een te hoge prijs gevraagd.
Hiermee komt de centrale vraag
aan de orde hoe de netto–
deelnamesom moet worden
vastgesteld. Hoe moeten in wezen de
gebouwen worden gewaardeerd?
Moet worden uitgegaan van de
bestemmingswaarde of moet worden
uitgegaan van de directe waarde bij
verkoop? Ik gaf aanvankelijk aan,
voor de laatste mogelijkheid te zijn.
Ik geef echter toe dat vanuit
eenzelfde bedrijfseconomische
benadering andere waarderings–
beginselen kunnen worden gehan–
teerd. Elk going concern - elke
HBO-instelling wil zich als zodanig
zien - zal uitgaan van de huidige
bestemmingswaarde en niet van de
vrije verkoopwaarde. Ik wil op dit
punt dan ook graag een deel van
mijn veronderstelde gelijk opgeven.
Dan kom ik bij de grondprijzen.
Het is buitengewoon lastig om de
grondprijzen vast te stellen, omdat er
geen statistieken zijn van de
grondprijzen in Nederland. Het was
een kwestie van hier en daar heen
bellen. Maar het beeld dat ik heb
gegeven, is een redelijk getrouw
beeld. Er is in ieder geval geen beter
beeld voorhanden. De staatssecreta–
ris heeft het ook niet aangevochten.
Ik vind zijn reactie op dit punt zeer
bevredigend. Hij steit: er is een kale
grondprijs en daar komt nog een en
ander bij. Het is aardig hoe de
staatssecretaris als jurist, de ene
economische waarheid kan
omtoveren tot een andere wellicht
economische waarheid. Dat deed mij
deugd.
Voorzitter. Ik wil de staatssecretaris
een vraag stellen over de Comptabili–
teitswet. Ik geef toe dat ik op dit punt
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aarzel. Het schriftelijke antwoord was
voor mij al niet overtuigend. Het
mondelinge antwoord was ook niet
overtuigend. Dat kon ook niet, want
dat was een herhaling van zetten.
Mijn vraag is of de staatssecretaris
mij op dit punt tegemoet wil komen
en een en ander nog eens expliciet
wil voorleggen aan Financiën. Dat
doet verder aan de afhandeling van
dit wetsvoorstel niets af. Het kan
immers ook consequenties hebben
voor de toekomst. Hoe moet hiermee
in de toekomst worden omgegaan?
De staatssecretaris stelt dat de
bruto-deelnameprijs een reken–
grootheid was en dat vandaaruit de
netto-deelnamesommen zijn
vastgesteld. Over die bedragen
wordt onderhandeld, over die
bedragen is met Financiën gespro–
ken.
Ik raad de staatssecretaris aan om
eens te duiken in de geschiedenis
van de rijkspolitie, ook een onderdeel
van de overheid en dus ook een
onderdeel dat is onderworpen aan
de Comptabiliteitswet. Hij zal dan
merken dat de rijkspolitie op een
gegeven moment ontvangsten kreeg
voor de paardemest. De ontvangsten
voor de paardemest konden niet
worden geboekt, omdat de rijkspoli–
tie überhaupt geen ontvangsten
mocht verantwoorden. Wat moest
men toen doen? De paardemest was
in het landsdeel waar de staatssecre–
taris vandaan komt, zeer in trek bij
de champignonkwekers. De
rijkspolitie verrekende de opbrengst
van de mest met het voer voor de
paarden van de rijkspolitie.
De staatssecretaris zou stellen dat
de prijs voor de paardemest van de
rijkspolitie nul gulden was. Ik stel
dan: neen, de prijs was vrij hoog,
want de paardemest was in trek bij
de champignonkwekers. De prijs zou
dus wel degelijk bruto moeten
worden verantwoord. Zo hadden ook
de bruto-deelnamesommen moeten
worden verantwoord volgens het
comptabele stelsel. Daartegenover
hadden bepaalde correcties moeten
worden aangebracht, zoals ontvang–
sten. Het zou overigens de operatie
comptabel wat ongelukkiger hebben
gemaakt voor Onderwijs en
Wetenschappen. Maar eerst moet
duidelijk zijn wat de waarheid is. Ik
ben er niet van overtuigd dat
hetgeen de staatssecretaris
schriftelijk en mondeling heeft
beweerd wel een juiste interpretatie
is van de Comptabiliteitswet. Ik laat
het hier nu bij. Ik leg wel het verzoek

Eerste Kamer

voor aan de staatssecretaris om dit
nog eens voor te leggen aan
Financiën. Dat doet aan de verdere
afhandeling van dit wetsvoorstel
niets af.
Voorzitter. Ik kom te spreken over
de debudgettering. De staatssecreta–
ris volgt bepaalde criteria, welke
Financiën aanlegt. Wordt er een
garantie gegeven, ja of neen? Op dit
punt heb ik de discussie in de laatste
jaren nauwgezet gevolgd. Overigens
interesseerde deze kwestie mij toch
al, gegeven het verleden. Ik vind het
antwoord van de staatssecretaris
correct als het gaat om de meetlat
van Financiën, maar naar mijn
mening wordt het instrument door
de regering überhaupt onjuist
gehanteerd. In wezen moet men
uitgaan van een geconsolideerde
balans van de overheid. Die overheid
is de Staat der Nederlanden, de
gemeenten, de provincies, de
scholen enzovoorts. Voor die
geconsolideerde balans wordt een
operatie uitgevoerd waarmee per
saldo 0,9 mld. extra geleend moet
worden. Deze manier van opereren
wordt afgedwongen door de kern
van de overheid: door de Staat der
Nederlanden. Omdat de Staat der
Nederlanden dit afdwingt, is het
debudgettering. Dat is alt'jd de
economische ratio van debudgette–
ring geweest. Hoe je dit voorts in
afspraken vastlegt, is een ander punt,
maar je moet constateren dat de
meetlat niet juist is.
Welnu, de staatssecretaris kan,
gelet op de politieke betekenis die
wordt toegekend aan al dan niet
debudgetteren, niet toegeven. Hij kan
of mag mij geen gelijk geven.
Politiek gezien krijgt hij zijn gelijk
door de aanvaarding van het
wetsvoorstel, maar daarmee heeft de
regering niet de waarheid aan haar
kant gekregen. Ik blijf er namelijk bij
dat mijn interpretatie de juiste is.
Mijnheer de voorzitter! Ik rond af.
Ik heb in de eerste ronde nadrukkelijk
gezegd dat ik namens de fractie de
indieners complimenten geef. Dat is
mijn eigen formulering. Daarmee
ben ik het dan ook eens. In de kern is
het een zeer aantrekkelijk wetsvoor–
stel, maar de verpakking, vooral
macro-economisch gezien, is niet
goed. Ik zie nu af van het verwoor–
den van wat kleinere bezwaren. Die
heeft men nu eenmaal altijd als men
een wetsvoorstel behandelt. De
CDA-fractie zal dan ook zeer van
harte, mijzelf als woordvoerder
incluis, dit wetsvoorstel steunen.
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Vanwege mijn betrokkenheid bij het
onderwerp van de debudgettering en
het terugdringen van het
financieringstekort èn vanwege mijn
bezwaar aan het adres van de
minister van Financiën, zal ik zelf om
aantekening vragen.

D
Staatssecretaris Cohen: Voorzitter! Ik
heb in tweede termijn weinig toe te
voegen aan hetgeen ik in eerste
termijn heb opgemerkt. Met
betrekking tot de monopoliepositie
wil ik nog één opmerking maken.
Allereerst wijs ik erop, dat ik als
burger weinig geraadpleegd word
over de prijs van het gas. Hier heeft
juist wel uitvoerig overleg plaatsge–
vonden tussen de overheid en de
HBO-instellingen over de waarde–
bepalingen. Over deze wijze van
aanpak was men het eens. Dat
gegeven relativeert naar mijn gevoel
in sterke mate het idee dat sprake
zou zijn van een monopoliepositie.
Op zichzelf zou die er kunnen zijn. De
regering had ook kunnen zeggen: dit
zijn de prijzen. Als dan de HBO–
instellingen vervolgens hadden
gezegd: neen, daarmee gaan wij niet
akkoord, had ik thans dit wetsvoor–
stel hier niet kunnen verdedigen.
De heer Boorsma zei dat de
instellingen nu voor het bepalen van
de waarde van hun onroerend goed
ongetwijfeld zullen uitgaan van de
marktwaarde daarvan. Op basis
daarvan zullen zij daarmee gaan
werken.
De heer Boorsma (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Hier is sprake van een
misverstand. Het kan zijn dat ik mij
verkeerd heb uitgedrukt en dat
daardoor het misverstand is
ontstaan. Straks zal uit de notulen
blijken of ik mij verkeerd heb
uitgelaten dan wel dan dat de
staatssecretaris mij verkeerd heeft
begrepen.
Ik heb gezegd dat de scholen
zichzelf beschouwen als een going
concern en dat zij, als zij een balans
zouden opstellen, net als elk bedrijf
dat zichzelf beschouwt als een going
concern, zullen uitgaan van de
bestemmingswaarde en dus niet van
de directe opbrengstwaarde.
Staatssecretaris Cohen: Dat heb ik
inderdaad verkeerd begrepen. Het
gestelde leidt er dus toe - daar ga ik
ook van uit - dat de instellingen met
het onroerend goed zullen omgaan
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op de wijze als het bedoeld is,
namelijk dat zij het zullen gebruiken
ter realisering van hun doeleinden, te
weten het geven van goed onder–
wijs.
Voorzitter! Ten slotte: ik ben graag
bereid om de vraag of de deelname–
sommen door vermelding in de
brutostaat verantwoord hadden
moeten worden, nog een keer aan de
minister van Financiën voor te
leggen. Ik wijs erop, dat dit al in
eerder stadium is gebeurd Desalniet–
temin is het goed deze vraag nog
een keer aan hem voor te leggen.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de VVD en van de
fractie van het CDA het lid Boorsma
wordt conform artikel 121 van het
Reglement van orde aantekening
verleend, dat zij geacht willen
worden zich niet met het wetsvoor–
stel te hebben kunnen verenigen.
De vergadering wordt van 16.26 uur
tot 16.29 uur geschorst.
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regelen
inzake beroepen op het gebied
van de individuele gezondheids–
zorg (Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg)
(19522).
De beraadslaging wordt hervat.

D
Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
Ik dank de Kamer voor de uitvoerige
uiteenzettingen en commentaren en
de veelheid van vragen die aan het
kabinet zijn gesteld. Wij zullen ons er
vanzelfsprekend voor beijveren om
op alle algemene en specifieke
opmerkingen een afdoende reactie te
geven. Na zoveel jaren moet dat in
de laatste fase, met zoveel deskun–
digheid op de achtergrond, lukken.
Het wetsvoorstel heeft een zeer
lange voorgeschiedenis, een
voorgeschiedenis die eigenlijk al
dateert van het begin van deze eeuw.
Het was in 1916 dat de centrale
gezondheidsraad - raden zijn van
alle tijden, zo zeg ik tegen mevrouw
Wessel, ter relativering van
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onverstandige besluiten in de
komende maanden - de regering
adviseerde om de uit 1865 stam–
mende Wet uitoefening geneeskunst
te vervangen door een meer liberale
en beter op de rechtsovertuiging van
de bevolking aansluitende wetge–
ving. De wet waarover het in 1916
ging, geldt op dit moment eigenlijk
nog steeds. Dat geldt evenzo voor de
kernconstatering van het kabinet, dat
deze wet een verregaand onvol–
doende maatschappelijk draagvlak
heeft. Het niet aansluiten van die
wetgeving op de maatschappelijke
werkelijkheid is in onze zienswijze de
belangrijkste rechtvaardigingsgrond
voor de keuze van een nieuw
wettelijk stelsel. De beroeps–
uitoefening alleen toestaan aan
degenen die de wet bevoegd
verklaart, zoals nu geldt, staat haaks
op de algemeen in de samenleving
bestaande opvatting dat de patiënt in
principe vrijheid moet hebben bij de
keuze van zijn hulpverlener en dat de
overheid die vrijheid niet strikter dan
nodig behoort te beperken. Dat "niet
strikter dan nodig" moet dan worden
bezien vanuit de invalshoek van de
bescherming van de patiënt.
Veel sprekers hebben terecht
opgemerkt dat deze toegenomen
vrijheid in de praktijk al sinds jaar en
dag op zeer ruime schaal genomen
wordt. Het op dit moment geldende
algemene verbod op de onbevoegde
uitoefening van de geneeskunst
wordt veelvuldig overtreden en
nauwelijks gehandhaafd. Dat verbod
is naar onze opvatting ook niet
handhaafbaar, niet alleen vanwege
de massaliteit van de overtredingen
maar ook omdat een strikt
handhavingsbeleid in belangrijke
mate zou indruisen tegen de huidige
maatschappelijke opvatting. Tegen
onbevoegden wordt thans slechts
opgetreden indien zij hun patiënten
schade toebrengen.
Naast die algemene en vrij
principiele rechtvaardigingsgrond
zijn er ook andere motieven die de
keuze voor een nieuwe wetgeving
rechtvaardigen. Ik kom dan ook op
opmerkingen die met name door
mevrouw Wessel zijn gemaakt: is
wetgeving a la de Wet BIG nog wel
van deze tijd, is wetgeving überhaupt
een geschikt instrument om de
onderhavige materie te regelen? Ik
kan mij die kanttekening best
voorstellen. Wat zijn dan die andere
redenen voor nieuwe wetgeving? Ik
geef een korte opsomming.

Beroepen individuele gezondheids–
zorg

De huidige beroepenwetgeving,
neergelegd in een tiental wetten die
in de loop van meer dan een eeuw
tot stand zijn gebracht, is onoverzich–
telijk en verre van systematisch.
Sommige voor de gezondheidszorg
belangrijke beroepen worden op dit
moment niet geregeld. Ook voor de
in toenemende mate optredende
specialisatie binnen beroepsgroepen
bestaat geen wettelijke regeling.
Samengevat: de huidige wetgeving
biedt onvoldoende wettelijk kader
om de kwaliteit van de beroeps–
uitoefening te bevorderen en te
bewaken.
Eveneens een belangrijk punt is
dat de huidige wetgeving niet
voorziet in een regeling voor het in
opdracht van een arts verrichten van
medische behandelingen, bijvoor–
beeld door verpleegkundigen. Dat
thema heeft in de voorbereiding van
de wetgeving tot aan de behandeling
in de Tweede Kamer toe een centrale
rol gespeeld: hoe vind je een
verantwoorde formule, ook in
wettechnisch opzicht, die recht doet
aan de toegenomen betekenis van de
rol van de verpleegkundige en haar
of zijn feitelijke praktijkuitoefening?
Het was en is ook met name die
leemte die bij zeer veel betrokken
beroepsgroepen onduidelijkheid en
onvrede veroorzaakt.
Verder is nieuwe wetgeving
gewenst met het oog op de
noodzakelijke modernisering van het
huidige tuchtrecht. Veel sprekers
hebben daarover gesproken; de
minister van Justitie en ik zullen op
onderdelen daarvan zeer uitvoerig
ingaan. Het huidige tuchtrecht biedt
naar ons inzicht als instrument van
kwaliteitsbewaking onvoldoende
mogelijkheden om in te spelen op
nieuwe ontwikkelingen. De reikwijdte
van dat tuchtrecht is beperkt. De
positie van de klager in tuchtrecht–
procedures kan, eufemistisch gezegd,
sterker. Tuchtrechtzittingen hebben
tot nu toe een besloten karakter. De
tuchtnormen zijn aan aanpassing toe.
Tuchtmaatregelen worden, ook in
dringende gevallen, pas na langere
tijd effectief. Sommige sprekers
wezen daar terecht op.
Het is die veelheid aan overwegin–
gen, naast de principiële
rechtvaardigheidsgrond inzake de
andere maatschappelijke verhoudin–
gen en normen, die het kabinet ertoe
heeft gebracht om dit wetsvoorstel te
verdedigen.
Ik kom terug bij mevrouw Wessel,
die het ten principale heeft over het
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type wetgeving op zichzelf. Ik
herinner het mij nog heel goed hoe
ik in 1989 aankwam en hoe ik bij het
bestuderen van de dossiers in
aanraking kwam met de BIG–
wetgeving en alle complicaties
hiervan. Ik herinner me ook een
zekere politieke stagnatie in de
behandeling door de Tweede Kamer.
Deze had vooral betrekking op het
dilemma van de voorbehouden
handelingen. Ik herinner me dat nog
haarscherp. Zou je daarin teveel
opschuiven, dan raak je een
kerngegeven van de wet, van een
zekere liberalisatie. Tegelijkertijd zijn
er het belang en de waarde van
veiligheid, van garanties en kwaliteit
naar betrokkenen, de betrokken
patiënten. Als mevrouw Wessel in dit
verband uitspreekt dat het hier
gegaan is om een zeker pragmatisch
compromis, dan erken ik dit voluit. Ik
kom hier straks nog meer en détail
op terug naar aanleiding van vragen
van mevrouw Michiels van Kesse–
nich over aanpassing, alertheid. Het
invoegen van nog meer voorbehou–
den handelingen zou twijfel
oproepen aan de basiskeuze van de
voorliggende wetgeving. Tegelijker–
tijd zou het oorspronkelijke idee van
een zo beperkt mogelijk aantal
voorbehouden handelingen terecht
bij deze en gene veel zorgen hebben
gegeven over kwaliteitsbewaking.
Ik geloof trouwens, als ik naar
mevrouw Wessel luister, dat er op
meerdere terreinen codificatie van
wetgeving is - het nieuw BW, de
Algemene wet bestuursrecht waarin een poging gedaan wordt tot
een zekere vereenvoudiging en
systematisering te komen. Na de
eerste confrontatie met de voorlig–
gende stukken in begin 1990 hebben
we aan prof. Scheltema gevraagd,
juist vanwege de complexiteit, of het
mogelijk was om op onderdelen van
de ontwerpwet nog tot verbeteringen
te komen, waardoor straks in de
praktijk extra ballast en nodeloze
bureaucratie kan worden voorkomen.
De Kamer heeft in de stukken kunnen
lezen dat de adviezen van prof.
Scheltema in belangrijke mate door
het kabinet zijn overgenomen.
Als mevrouw Wessel, meer in
retorische zin, vraagt of wetgeving
een geschikt instrument is om de
onderhavige materie te regelen, is
mijn antwoord volmondig "ja".
Een publiekrechtelijke titel–
bescherming, als het gaat om
kwaliteit in de gezondheidszorg, is
minimaal. Anders mag iedereen zich
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arts noemen. Ik geloof niet dat er
snel een meerderheid te vinden is in
Nederland die het wettelijk voorbe–
houden aan bevoegde beroeps–
beoefenaren van, voor de patiënt
zeer risicovolle handelingen, niet zou
willen regelen. Het gaat om het
treffen van een bevoegdheids–
regeling voor die handelingen, het
bewaken van de kwaliteit via
tuchtrecht, het strafbaar stellen van
schade, het toelaten van buitenlan–
ders etcetera. Kortom, een reeks heel
praktische maar belangrijke en
essentiële thema's die wij in de wet
proberen te regelen. Ik denk dat je al
deze zaken slechts wettelijk kunt
regelen. Ik heb helemaal geen
behoefte om onnodig te polariseren
en ik voelde ook de twijfel bij
mevrouw Wessel toen zij dit zei,
maar mijn overtuiging is dat je, als je
op dit moment een beroepenwet zou
moeten maken, toch weer bij een
soort BIG met alle dilemma's erin,
zou uitkomen.
De wet lijkt vooral complex, voeg
ik hier tot slot aan toe, omdat het
hele terrein van de beroeps–
uitoefening in één wet wordt
geregeld.
Mijnheer de voorzitter! Door
sommige kamerleden is terecht
aangeduid dat het, als het gaat om
kwaliteit en kwaliteitsbevordering in
de gezondheidszorg, om rneer gaat
dan, hoe belangrijk ook, de
voorliggende wetgeving. Misschien
is het goed om dit bij de afronding
vandaag nog eens goed onder de
aandacht te brengen. Het gaat in
feite om een reeks van wetten die
zich richt op de inhoud van de zorg.
Ik begrijp de aandacht die er zeker in
een tijd van oplopende kosten is
voor de verzekerings– en de
financieringsvraagstukken, de eigen
risico's, de collectieve financiering
etcetera. Hierdoor wordt echter nogal
eens uit het oog verloren dat het bij
de vernieuwing in de gezondheids–
zorg in belangrijke mate ook gaat om
mhoudelijke vraagstukken, zoals de
kwaliteit van zorg, de rechten van
patiënten en grote medisch-ethische
vraagstukken. De collega van Justitie
en ik hebben op dit terrein in de
afgelopen jaren nogal wat ideeën en
wetgeving op tafel gelegd.
Het dreigt nogal eens uit het oog
verloren te worden, dat juist in die
onderwerpen heel veel energie is
gestopt. Ik noem de plaatsgevonden
vruchtbare gedachtenwisselingen
over complexe medisch-ethische
dossiers. Ik meen dat ik mede
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namens de minister van Justitie
spreek als ik hierbij stel dat wij nog
maar aan de vooravond staan van
nog ingrijpender vraagstukken op dat
punt. Ik denk hierbij aan de toekomst
van de prognostische geneeskunde
en de consequenties daarvan in
medisch-sociaal en in medisch–
ethisch opzicht. Ik noem ook de
totstandkoming van de BOPZ in dit
huis. Daarmee werd een wetgevings–
proces van zeer vele jaren afgerond.
Die wet is essentieel voor betrokke–
nen in een psychiatrische inrichting.
Dan is er nog de indiening bij de
Tweede Kamer dit jaar van wetsvoor–
stellen over medezeggenschap en
klachtrecht. Dat zijn ook onderwer–
pen of, zoals men in het Haagse
jargon zegt, dossiers met een zeer
lange en moeizame geschiedenis.
Gelukkig zijn ten aanzien daarvan in
deze kabinetsperiode doorbraken
bereikt. Voorts vermeld ik nog de
gemaakte vorderingen met het
wetsvoorstel over de geneeskundige
behandelingsovereenkomst. De
plenaire behandeling in de Tweede
Kamer van dit fundamentele voorstel
omtrent de rechten van patiënten
staat voor de deur. Dan wil ik het in
deze kabinetsperiode genomen
initiatief ter zake van de kwaliteitswet
niet vergeten. Dat wetsvoorstel hoop
ik nog dit jaar bij de Tweede Kamer
te kunnen indienen. Ik had er
behoefte aan, de Wet BIG in een iets
breder verband van kwaliteit en
kwaliteitsbevordering te schetsen.
Ik keer nu terug naar de Wet BIG.
De voorbereiding van dit wetsvoor–
stel is langdurig geweest, maar het
was ook uiterst zorgvuldig en dat
hebben vele kamerleden terecht
gememoreerd. In 1981 kwam het
voorontwerp tot stand. Daarop werd
zeer veel commentaar gegeven. In
1983/1984 vond de toetsing plaats
aan de toen zo genoemde
dereguleringsuitgangspunten. In
1986 werd het bij de Tweede Kamer
ingediend en je mag wel zeggen dat
er daarna een zeer gedegen
behandeling volgde met inschakeling
van adviesorganen en van specifieke
adviseurs. De Gezondheidsraad
bracht een tweetal adviezen uit over
de lijst van voorbehouden handelin–
gen. Ten gevolge daarvan is de lijst
aangepast. De Nationale raad voor
de volksgezondheid gaf tijdens de
behandeling zeven adviezen over
zeer uiteenlopende elementen van
dit wetsvoorstel. Prof. Van der
Grinten heeft als specifiek adviseur
nog eens het heel belangrijke punt
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inzake de voorbehouden handelingen
becommentarieerd. Hij ging daarbij
met name in op de juridische positie
van verpleegkundigen. Ik ben er ook
retrospectief zeer erkentelijk voor, dat
mede door die adviseurs op alle
punten - en dat geldt ook voor de
voorbehouden handelingen, een heel
lastig punt - naar het oordeel van
zeer veel partijen bevredigende
oplossingen zijn gevonden. Ten
slotte heeft prof. Scheltema begin
1990/1991 op mijn verzoek nog
advies uitgebracht over de vraag of
het toen voorliggende concept nog
van vereenvoudigingen kon worden
voorzien. Dat bleek het geval te zijn
en die zijn aangebracht.
Alles overziend, lijkt het mij dat de
gedegen behandeling en de effecten
van de verschillende adviezen,
formeel en van specifieke adviseurs,
tot een paar wijzigingen hebben
geleid die absolute verbeteringen
inhouden. Ik noem de belangrijkste:
het kleinere aantal beroepen dat bij
formele wet wordt geregeld,
verduidelijking van de positie van
verpleegkundigen, uitbreiding van de
lijst van voorbehouden handelingen
- ik memoreer hierbij even de
permanente spanning die ook ik
gevoeld heb bij het doen van keuzen
- de strafbaarstelling van het
veroorzaken van een aanmerkelijke
kans op schade, vereenvoudiging
van de adviesstructuur en, ten slotte,
een groot aantal wijzigingen in het
tuchtrecht. Door deze wijzigingen
heeft het tuchtrecht als instrument
voor kwaliteitsbewaking aanmerkelijk
aan belang gewonnen.
Het huidige wetsvoorstel BIG is
het resultaat van het bijna perma–
nent zorgvuldig zoeken naar een
evenwicht tussen overheids–
regulering - welke krijtlijnen moet de
overheid zelf trekken opdat er
kwalitatief verantwoord op het veld
kan worden "gespeeld"? - en het
geven van meer vrijheden aan
beroepsbeoefenaren en aan burgers.
Dat is op het terrein van de
volksgezondheid, maar misschien
wel op een breder terrein, iedere
keer een belangrijke bestuurlijk–
politieke opgave: het vinden van dat
evenwicht tussen het beschermen
door de overheid en het opstellen
van regels en spelregels waar nodig
en het geven van vrijheden aan
verantwoorde burgers en maatschap–
pelijke organisaties waar mogelijk.
Daarbij worden de noties over de
overbelaste overheid en de
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handhavingsproblemen ook
betrokken.
Het antwoord dat in 1865 werd
gegeven, was simpelweg dat
niemand iets mocht in de gezond–
heidszorg, tenzij iemand uitdrukkelijk
door de wet daartoe bevoegd was
verklaard. Dat antwoord was te
restrictief en niet handhaafbaar. Het
is eigenlijk meer een papieren
bepaling. Die wordt in de praktijk
alleen van stal gehaald als een
beroepsbeoefenaar schade toebrengt
aan zijn patiënt.
Met de Wet BIG verlaten wij dat
restrictieve en niet handhaafbare
stelsel van beroepenwetgeving en
introduceren wij een in beginsel
vrijer stelsel met wettelijke waarbor–
gen. Bij de Wet BIG krijgt juist het
vrijheidsprincipe vaak de aandacht.
Naarmate je meer vrijheden toestaat,
wordt er ook sneller in het politieke
en maatschappelijke bedrijf op de
risico's gewezen. Hoewel de
opheffing van het algemene verbod
op de onbevoegde uitoefening van
geneeskunst meer aandacht krijgt,
wil ik toch ook de nadruk leggen op
de zinsnede "met wettelijke
waarborgen omkleed".
Die wettelijke waarborgen zijn
zodanig, dat het vrijheidsprincipe dat
aan de Wet BIG ten grondslag ligt,
naar ons gevoel geen afbreuk doet
aan de bescherming van de patiënt
tegen onzorgvuldig handelende
beroepsbeoefenaren. Ik wijs op
titelbescherming, het voorbehouden
van risicovolle handelingen en
strafmaatregelen bij het veroorzaken
van schade of bij een aanmerkelijke
kans op schade in het gewijzigde
tuchtrecht. Dat wilde ik zeggen over
de algemene motivering van het
kabinet ten behoeve van de
verdediging van dit wetsvoorstel.
Mevrouw Van der Meer heeft
gevraagd of in het kader van deze
wetgeving wel iets over patiënten–
rechten wordt geregeld. Dat kan
volgens haar worden geregeld bij
AMvB in afwachting van de wet
inzake de geneeskundige
behandelingsovereenkomst. Als blijkt
dat de wetgeving inzake patiënten–
rechten vertraging oploopt, moet je
in beginsel de bereidheid hebben om
dat te overwegen. Ik zie tegelijkertijd
dat dat niet erg realistisch is. Het
voorlopig verslag bij het wetsvoor–
stel inzake klachtrecht kan op
instemming rekenen. Dat geldt ook
voor de wet inzake de medezeggen–
schap. De wet inzake de geneeskun–
dige behandelingsovereenkomst
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verkeert in een eindfase van
parlementaire behandeling. Kijkend
naar die belendende percelen, naar
de wijze waarop het op die terreinen
marcheert, vermoed ik dat in het
kader van de Wet BIG patiënten–
rechten in die strikte zin buiten
beschouwing kunnen blijven.
Mijnheer de voorzitter! Na deze
korte algemene introductie kom ik op
een belangrijke kwestie die door
mevrouw Wessel en anderen aan de
orde is gesteld. Ik was daar enigszins
op geprepareerd door de berichtge–
ving die deze zomer over vertegen–
woordigers van de iatrosofie is
verschenen. In de praktijk is daar
grote zorg over gerezen. Ik geloof dat
ik mij ook hier weer heel voorzichtig
uitdruk.
Met de Wet BIG wordt een in
principe liberaal stelsel van
beroepenwetgeving ingevoerd. De
kernvraag naar aanleiding van dat
soort incidenten is dan eigenlijk: hoe
verhoudt zich dat met de opdracht
die de overheid heeft om de
belangen van de patiënt te bescher–
men? Die kernkwestie wordt aan de
orde gesteld. Ik verbreed die dus wat
om niet één stroming of representant
van de beroepsgroep in een kwaad
daglicht te stellen. Er is sprake van
een algemene spanning. Als er
volgende week of over twee weken
een ander incident is met een
alternatieve beroepsbeoefenaar, dan
zouden wij elkaar naar mijn gevoel
immers soortgelijke vragen stellen.
Als het gaat om die spanning, is
mijn eerste stelling dat de overheid
ervoor verantwoordelijk is dat de
patiënt in voldoende mate wordt
beschermd. De patiënt verkeert toch
heel vaak in een kwetsbare positie en
is nu een keer, ondanks alle
mondigheid, in hoge mate afhanke–
lijk van de hulpverlening. Mijn
tweede stelling is, toegespitst naar
aanleiding van de iatrosofen–
problematiek, dat de Wet BIG
voorziet in een adequaat niveau van
bescherming, ook als wij de merites
van de huidige wetgeving op dat
punt beoordelen.
Voorzitter! Ik wil dat kort adstrue–
ren. Eerste punt: instrumenten van
de wet. Dat is kort gememoreerd de
titelbescherming. De hulpvrager kan
dus uit de titel die iemand voert,
opmaken of hij al dan niet van doen
heeft met een beroepsbeoefenaar die
volgens de wettelijke eis is opgeleid.
Tweede punt: voorbehouden
handelingen. Het is genoegzaam
bekend welke beschermende

9 november 1993
EK7

7-286

Simons
constructie dit in feite behelst. Derde
punt: strafmaatregelen bij het
veroorzaken van schade. Vierde punt:
tuchtrecht, vanzelfsprekend. Het zijn
deze vier belangrijke ingrediënten in
de BIG die, naast meer vrijheden
voor beroepsbeoefenaren, een aantal
zeer essentiële voorzieningen
inhouden om de patiënt voluit te
beschermen tegen onzorgvuldig
handelende beroepsbeoefenaren. Ik
voeg daaraan toe dat er, los van de
in de wet genoemde waarborgen,
natuurlijk ook andere waarborgen
zijn, bijvoorbeeld in de wetgeving
over de kwaliteit van zorg–
instellingen. Ik noem tevens de
publieke opinie en überhaupt het
doorbreken van kwaliteitsbesef als
thema op de agenda voor volksge–
zondheid. Ook zijn er beroepsgroe–
pen actief om het thema van
kwaliteit hoger op de agenda te
krijgen.
Al die initiatieven en ontwikkelin–
gen zullen er mede aan bijdragen dat
er sneller en actiever, ook in
maatschappelijke organisaties zelf,
maatregelen getroffen worden tegen
diegenen die tekort schieten in hun
beroepsuitoefening. Ik denk
bijvoorbeeld aan het thema van
verplichte herregistratie en verplichte
bijscholing bij vernieuwing van de
technologie in een vak. Dat zijn
thema's die in verreweg de meeste
specialistische groepen: huisartsen,
anders gespecialiseerde geneeskun–
digen, voluit bespreekbaar zijn. Ten
aanzien van deze thema's zal men in
eigen kring maatregelen treffen. Een
en ander loopt dus lang niet altijd
langs de lijn van wetgeving. Dat is
gelukkig in toenemende mate de
ervaren verantwoordelijkheid van
beroepsgroepen zelf. In die zin zijn er
dus, naast de essentiële waarborgen
in de BIG, voldoende waarborgen
buiten de BIG.
Mevrouw Michiels van Kessenich
heeft enkele vragen gesteld over het
thema van de voorbehouden
handelingen. Mevrouw Wessel–
Tuinstra wilde bij dit thema twee
punten nader belicht zien.
Mevrouw Michiels heeft mij
gevraagd om alert te blijven op
nieuwe ontwikkelingen. Ik zeg dat
graag toe. Ik blijf alert en zal nagaan
of de thans opgenomen lijst van
voorbehouden handelingen volstaat.
Wat mij betreft bestaat er geen
aarzeling om de lijst aan te passen
als daartoe in de praktijk aanleiding
blijkt te bestaan.
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Mevrouw Michiels sprak vervol–
gens over het criterium voor het in
het leven roepen van voorbehouden
handelingen. Het criterium voor
aanwijzing van voorbehouden
handelingen is inderdaad de vraag of
de handeling bij onoordeelkundige
verrichtingen een aanmerkelijke
risico voor de patiënt inhoudt, of dat
er sprake is van een risico vanuit het
oogpunt van het beschermen van het
menselijk leven. Dit criterium is niet
in de wetstekst vermeld. Voor de
aanwijzing van voorbehouden
handelingen is opname van dit
criterium in de wet zelf naar mijn
oordeel strikt genomen niet nodig. Ik
erken echter dat er geen principiële
argumentatie te vinden is tegen
opname in de wetstekst. Men kan
anders oordelen over het relatieve
belang van opname.
Mevrouw Michiels heeft gevraagd
of het criterium van voorbehouden
handelingen in de loop van de
parlementaire geschiedenis
wijzigingen heeft ondergaan en, zo
ja, van welke aard deze wijzigingen
waren. Mevrouw Michiels zelf zegt
dat het criterium geen wijziging heeft
ondergaan. Het gaat om handelingen
die een daadwerkelijk risico voor de
patiënt opleveren als zij door
ondeskundigen wordt verricht.
Voorts geldt dat alleen handelingen
behoeven te worden voorbehouden
die ondeskundigen in de praktijk ook
daadwerkelijk kunnen verrichten. Dat
wil zeggen dat het moet gaan om
handelingen waarvoor bijvoorbeeld
geen zeer dure, geavanceerde
apparatuur nodig is. Omdat
voorbehouden handelmgen op
wetsniveau worden aangewezen, is
het naar ons oordeel niet nodig om
ook het criterium zelf in de wet op te
nemen.
Mevrouw Michiels heeft een aantal
belangrijke kwesties naar voren
gebracht met betrekking tot de lijst
van voorbehouden handelingen in
artikel 35. Zij heeft aangegeven
akkoord te gaan met die lijst. In
artikel 37 wordt gesproken van de
mogelijkheid om die lijst bij AMvB te
wijzigen. Zij vraagt of ik wil
toezeggen dat die lijst gewijzigd gaat
worden als de praktijk daartoe
aanleiding geeft. Ik beantwoord die
vraag vanzelfsprekend positief.
Wat is bedoeld met de tweede
volzin van artikel 36? Die volzin is
opgenomen om te voorkomen, dat
een voorbehouden handelmg
uitsluitend in opdracht van een
bevoegde beroepsbeoefenaar mag
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worden verricht, als de opdrachtge–
ver ook zelf bekwaam is om die
handeling te verrichten. Het stellen
van de eis, dat de opdrachtgever ook
zelf bekwaam moet zijn, zou in de
praktijk onnodig belemmerend
werken. Voor een goede zorg–
verlening is het niet nodig dat de
opdrachtgever steeds ook zelf
bekwaam is. De woorden in deze
volzin slaan op artikel 36. Ik erken,
dat deze uitleg van een ingewikkelde
wetsbepaling is gegeven in de
toelichting op de tweede nota van
wijziging.
Mevrouw Wessel vraagt of de
uitgebreide lijst van voorbehouden
handelingen niet te pragmatisch is. Ik
heb daar al iets over gezegd. Alles
afwegend en na uitvoerige advise–
ring en politieke afweging aan de
andere zijde heeft het kabinet
besloten, dat dit het voor dit moment
zou kunnen zijn. Het kabinet vindt dit
een aanvaardbare formule.
Voorts vraagt zij of de lijst niet
suggereert, dat als een door de wet
aangewezen beroepsbeoefenaar de
handeling uitvoert, ook de kwaliteit is
gegarandeerd. Opgemerkt moet
worden dat het hier gaat om
voorbehouden handelingen die
gevaar opleveren voor de patiënt,
indien zij worden uitgevoerd door
ondeskundige behandelaars. Gezien
het feit, dat alle overige handelingen
in de gezondheidszorg worden
vrijgegeven, meen ik, dat het
compromis naar de mate van
vrijheid die wenselijk is en naar de
mate van bescherming die nodig is
een verantwoord compromis is.
Wat het tweede deel van de vraag
betreft, het garanderen van de
kwaliteit, verwijs ik naar het 14de lid
van artikel 36. Daarin staat expliciet
aangegeven, dat de beroeps–
beoefenaar ook bekwaam dient te
zijn de handeling te verrichten. Die
bepaling legt een verplichting op aan
de beroepsbeoefenaar zich zelf
daarvan voluit te vergewissen. In die
zin - wellicht is er een misverstand
tussen mevrouw Wessel en mijzelf deelt artikel 36 geen blanco
bevoegdheden toe en wordt de
kwaliteit gewaarborgd.
Ten slotte vraagt mevrouw Wessel
zich af, of het open artikel 37 wel
uitvoerbaar is. Betekenen de artikel
36 en 37 geen onnodige over–
regulering? Ik waag dat te betwijfe–
len. Zoals ik al eerder zei, is artikel 36
noodzakelijk om overregulering in de
vorm van een totaalverbod af te
schaffen. Artikel 37 bevat een
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voorwaardelijke delegatiebepaling
die het mogelijk maakt nieuwe
voorbehouden handelingen toe te
voegen door middel van een
algemene maatregel van bestuur.
Indien niet binnen zes maanden na
inwerkingtreding een voorstel tot
wijziging van artikel 36 is ingediend,
wordt de algemene maatregel van
bestuur ingetrokken. Dat legt het
kabinet de verplichting op om niet
alleen alert te zijn indien zich een
risico aftekent met betrekking tot een
nieuwe technologie of anderszins,
maar ook aanstonds een wettelijke
procedure te starten. Juist dat laatste
aspect maakt het artikel 36 zeer wel
uitvoerbaar. De bewuste algemene
maatregel van bestuur moet worden
ingetrokken, indien kennelijk de
toegevoegde handeling naar nader
zou blijken niet zodanig gevaar
oplevert, dat wijziging van artikel 36
noodzakelijk is. Soms gebeurt het
vanuit een soort voorzorg, soms
zullen nadere studie en expertise
opleveren, dat het met de ingrijpend–
heid van die nieuwe behandeling of
technologie wel mee zal vallen. In
die zin is er geen sprake van een
open artikel maar juist van geclausu–
leerde wetgeving. Ik kan de twijfel
van mevrouw Wessel dan ook niet
delen. Voorzitter, met betrekking tot
het onderdeel voorbehouden
handelingen erken ik het pragma–
tisme van het compromis maar ook
de noodzaak om in de komende
jaren uiterst alert te blijven en na te
gaan of aanvullende wet– en
regelgeving nodig is om de kwaliteit
en de bescherming van de patiënt
veilig te stellen.
Vervolgens richt ik mij op het
thema alternatieve gezondheidszorg
waarover veel opmerkingen zijn
gemaakt, met verwijzing naar het
onlangs verschenen advies van de
Gezondheidsraad. Na tien jaar studie
en discussie binnen die raad is een
omvangrijk advies afgeleverd.
Sommigen hebben opgemerkt dat de
staatssecretaris er wel héél snel op
heeft gereageerd. Ik geef echter de
verzekering dat daaraan uitvoerige
en diepgaande studie vooraf is
gegaan; wij konden over het
voorlaatste concept beschikken.
Bovendien is inmiddels de Tweede
Kamer ter behandeling een
beleidsnotitie alternatieve behandel–
wijzen voorgelegd.
Uit de vele over dit onderwerp
gemaakte opmerkingen komt de
algemeen gestelde vraag naar voren
of het kabinet door middel van deze
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wetgeving niet een zeker waarde–
oordeel geeft over de alternatieve
behandelwijzen. Ik beantwoord die
vraag voluit met neen. Ik ben er niet
voor en ik ben er niet tegen; het
moet voldoen aan heel normale
kwaliteitseisen. Er moet ook op een
behoorlijke wijze aan wetenschappe–
lijk onderzoek worden gedaan en de
burgers moeten hierover de juiste
informatie ontvangen. Voorts dienen
kwaliteitsvoorwaarden te gelden bij
de uitoefening van de hier bedoelde
beroepen. Het departement geeft
financiële steun aan het Landelijk
overleg patiëntenorganisaties voor
alternatieve geneeswijzen, de
Alliantie van natuurlijke geneeswij–
zen, de beroepsorganisatie van zo'n
3000 alternatieve beroeps–
beoefenaren, zijnde niet-arts enz. De
bedoeling is dat al deze organisaties,
elk op grond van eigen verantwoor–
delijkheid, onderzoek verrichten en
projecten starten, gericht op het tot
stand brengen van openbare
registers voor beroepsbeoefenaren
die voldoen aan de eisen van
patiënten, beroepsgroep en, voor
zover van toepassmg, verzekeraars.
Die projecten worden in financiële
zin fors door WVC ondersteund.
Ik geloof, voorzitter, dat de
overheid hier een positie kiest die
terughoudend is waar het gaat om
het geven van allerlei waarde–
oordelen. Zij wil ook vermijden dat
bij het eerste het beste incident in
een soort reflex wordt gereageerd
met nieuwe en aanvullende
regelgeving. Waar het om de nu ter
tafel gebrachte wetgeving gaat,
gelden dezelfde soort waarborgen
als ten opzichte van gezondheids–
werkers met een reguliere achter–
grond.
Mevrouw Wessel vraagt waarom
er een gedetailleerde regeling van
beroepen in de reguliere sfeer
bestaat terwijl men zich zo afstande–
lijk opstelt ten opzichte van
wetenschappelijk onderzoek in de
alternatieve sfeer. Voorzitter. De
criteria voor overheidsbemoeienis
met alternatieve geneeskunde
hebben te maken met werkzaamheid
en schade. Wanneer moet men iets
verbieden? De werkzaamheid van
alternatieve behandelwijzen, zo moet
worden vastgesteld, is vooralsnog
niet of verregaand onvoldoende
aangetoond. In die zin past mijns
inziens een bescheiden bemoeienis
van de overheid, zij het dat wij voluit
het doen van wetenschappelijk
onderzoek stimuleren. Echter, het
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aantal aanvragen in dit verband is
uiterst bescheiden, zo is mij nog
onlangs verzekerd.
Mevrouw Van Leeuwen en
mevrouw Wessel vroegen of de
overheid een actievere rol moeten
spelen in de voorlichting over
alternatieve behandelwijzen. Ook
hierbij meen ik dat initiatieven in het
alternatieve veld zelf om binnen de
eigen gelederen ordening aan te
brengen en burgers voor te lichten,
de belangrijkste inzet vormen. Je
moet er ontzettend voor oppassen
om als overheid in een top-down–
benadering voorlichtingsactiviteiten
te genereren om burgers te
waarschuwen of op de hoogte te
brengen. Het is een belangrijke
verantwoordelijkheid van het veld
zelf.
In dit verband merk ik op dat de
budgettaire problemen ook gevolgen
hebben voor landelijke instituten die
deze informatie tot nu toe gaven of
geven. Ik wil in de komende
maanden eens serieus onderzoeken
of er iets mogelijk is binnen de
herziening in de voorlichtings–
organisaties op het terrein van de
volksgezondheid, een heel breed
scala van voorlichtingsorganisaties.
Ik ben met alle betrokkenen in
gesprek om na te gaan of wij niet op
een veel flexibelere en vooral betere
manier de burger kunnen informeren
over tal van gezondheidskwesties in
de preventieve sfeer. Daarbij zal
serieus worden bezien of er in de
herziene organisatie van
gezondheidsvoorlichting aandacht en
plaats kan komen voor nuttige en
nodige informatie over alternatieve
behandelwijzen.
Ik wijs er overigens op dat de
informatie die burgers over
alternatieve behandelwijzen vragen
wat wegvalt tegen de informatie die
burgers over alternatieve behande–
laars wensen. Dit is door de band
voor hen een wat kwetsbaarder
thema, zoals de Kamer zal begrijpen.
Daarom ben ik redelijk enthousiast
over pogingen in eigen kring om tot
kwaliteitswaarborgen te komen, dus
een soort van keurmerk, als ik het
populair mag zeggen. Ik heb het
liefst dat men in eigen kring probeert
kaf en koren zo goed mogelijk te
scheiden. Mevrouw Van der Meer
sprak er een enkele irritatie over uit
hoe burgers soms niet helemaal
correct worden bejegend in dit
opzicht. Ook hierbij druk ik mij
voorzichtig uit. Het is vooral een
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professionele verantwoordelijkheid in
eigen kring om dit te verbeteren.
Mevrouw Van der Meer en
mevrouw Van Leeuwen vroegen
hoever de voorbereiding van de
invoering van deze wet nu, in
november 1993, is gevorderd. Na
een paar hoofdpunten beantwoord ik
graag een fors aantal specifieke
vragen van de Kamer over de
invoering van de wet.
Allereerst zal de Raad BIG worden
ingesteld. Dit heeft voor mij in de
afgelopen tijd grote prioriteit gehad,
omdat over de uitvoeringsbesluiten
van de wet advies van de raad moet
worden ingewonnen. In mei van dit
jaar is de Tljdelijke commissie BIG
ingesteld. In goed overleg met de
Nationale raad voor de volksgezond–
heid zal de formele omzetting, naar
ik hoop, snel worden gerealiseerd.
Momenteel verricht de commissie
heel zinvol voorwerk, zodat de raad
snel na zijn instelling advies zal
kunnen uitbrengen.
Het tweede hoofdpunt in de
voorbereiding is dat de uitvoerings–
organisatie voor registratie van de in
artikel 3 van de wet genoemde
beroepen zo snel mogelijk tot stand
wordt gebracht. Voor daarna te
regelen beroepen zal, zoals wij het
nu zien, minder tijd nodig zijn,
doordat de infrastructuur en de
regelgeving voor registratie en voor
toelating van buitenlandse diploma–
houders dan inmiddels gereed zijn.
Inmiddels is ook een begin gemaakt
met de voorbereiding van de
infrastructuur en de regelgeving van
het nieuwe tuchtrecht en het
opstellen van AMvB's voor de te
regelen beroepen. Wij gaan in onze
planning ervan uit dat het merendeel
van de bij of krachtens de wet te
regelen beroepen in de loop van
1996 of in het begin van 1997 gereed
is.
De Kamer weet dat ik wat
voorzichtig geworden ben met
tijdsplanning rondom wetgevings–
projecten en de uitvoering ervan. Ik
zeg grote dank aan mevrouw
Michiels voor de mooie wensen aan
Rotterdam, waar het openbaar
bestuur soms ietsje eenvoudiger is
dan in Den Haag. Het ziet er echter
toch naar uit dat wij in 1996, 1997
belangrijke uitvoeringsbesluiten
hebben geïmplementeerd.
Dan kom ik bij een aantal meer
specifieke vragen. De heer Holdijk
vroeg of het inderdaad zo is, dat de
commissie BIG-raad eerste prioriteit
geeft aan de regeling van verpleeg–
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kundigen. Mijn excuses aan de heer
Holdijk voor het feit dat ik zelf bij zijn
betoog in eerste termijn niet
aanwezig kon zijn vanwege
verplichtingen in de Tweede Kamer.
Het antwoord op zijn vraag luidt heel
direct: die vaststelling, die waarne–
ming, is juist. Het uitvoeringsplan
voor de wet voorziet als eerste in
een regeling van het beroep van
verpleegkundige. Daarom is aan de
commissie verzocht, vooruitlopende
op de instelling van de raad, als
eerste een advies over precies deze
thematiek uit te brengen.
Vervolgens is van zijn kant de
vraag gesteld waarom bij de
benoeming van de commissie BIG is
afgeweken van de op de Gezond–
heidswet berustende procedure. In
tegenstelling tot wat hij denkt, is de
commissie BIG niet ingesteld - dat
zou een misvatting zijn - door de
Nationale raad voor de volksgezond–
heid. De raad is ingesteld en
benoemd bij ministeriële regeling op
18 mei, juist omdat de procedures
van de Gezondheidswet voor dit
geval naar ons oordeel niet
voldeden.
De derde vraag die hij stelde, was
of het zo is dat een persoon uit de
kring van de apothekers tot de
commissie BIG is toegelaten. Dat
klopt; ik kan het bevestigen. Het is
snel nagegaan. Uit de kring van de
apothekers is dr. Bakker als
plaatsvervangend lid benoemd, zo
wordt mij gemeld.
Mevrouw Van der Meer vroeg, ter
zake van de invoering, hoe het
eigenlijk staat met de kwestie wie de
registraties gaat doen: een afdeling
van het ministerie of de inspectie, of
wordt het, zo voegde zij daar wat
meesmuilend aan toe, in dit
moderne tijdsgewricht geprivati–
seerd?
De wijze, mijnheer de voorzitter,
waarop de uitvoeringsorganisatie
van de registers het meest doelmatig
kan worden opgezet, is momenteel
serieus in studie. Een belangrijk
uitgangspunt daarbij is de visie
onzerzijds op de zogenoemde
kerntaken van de overheid. Een vorm
van verzelfstandiging met behoud
van ministeriële verantwoordelijkheid
lijkt ons dan ook, als ik in deze fase
daar een oordeel over zou moeten
geven, het meest voor de hand
liggend.
Om het tempo van uitvoering van
de wet niet onnodig te frustreren,
wordt, vooruitlopende op een
definitieve keuze, op korte termijn
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aangekoerst op een volledig
zelfstandig georganiseerde eenheid
bij het staatstoezicht: als het ware
een soort agentschap.
Op langere termijn - nu probeer ik
een heel kort toekomstperspectief te
schetsen - sluit ik de optie van een
zelfstandig bestuursorgaan,
vanzelfsprekend met behoud van in
de wet vastgelegde ministeriële
verantwoordelijkheid, niet uit.
Privatisering in de strikte zin is naar
mijn oordeel, juist vanwege het
ontbreken van de ministeriële
verantwoordelijkheid, niet wenselijk
en niet goed.
Ik kom op een vraag van mevrouw
Van der Meer met betrekking tot de
inhoudelijke beoordeling van
registraties. De basisregistratie van
artikel 3, inzake beroepsbeoefenaren,
zal beoordeeld worden aan de hand
van diplomaverificatie. Dat is een
taak van de registratiehouder. Voor
periodieke registratie geldt dat bij
algemene maatregel van bestuur
eisen zullen worden gesteld waaraan
voldaan moet zijn om opnieuw
geregistreerd te worden. Op dit
moment is derhalve over de
beoordeling niets naders op te
merken. Dat zal in belangrijke mate
afhankelijk zijn van de in de
algemene maatregel van bestuur te
stellen eisen.
Mevrouw Van Leeuwen vroeg
meer in het bijzonder naar de
kwestie welke werkzaamheden de
commissie BIG ter hand heeft
genomen ter voorbereiding van
straks door de raad uit te brengen
adviezen. De commissie BIG verricht
voorbereidende werkzaamheden met
het oog op advisering over
opleidingseisen voor het beroep van
verpleegkundige - ik zei het al tegen
de heer Holdijk - en voor de
beroepen in het veld van de
geestelijke gezondheidszorg. Parallel
hieraan heeft de commissie de
voorbereiding ter hand genomen van
een advies over de vraag welke
beroepen in aanmerking komen voor
regeling krachtens artikel 34 van de
wet. Ten slotte oriënteert de
commissie zich op het vraagstuk
welke categorieën van beoefenaren
van bij of krachtens de wet gere–
gelde beroepen te zijner tijd in
aanmerking komen om krachtens
artikel 39 van de wet deskundig te
worden verklaard voor wat genoemd
wordt: het functioneel zelfstandig
uitvoeren van bepaalde voorbehou–
den behandelingen. Dat is de meest
actuele stand van zaken met
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betrekking tot de werkzaamheden
van de commissie BIG.
De heer Holdijk heeft gevraagd
wanneer aandacht wordt besteed
aan de positie van de verpleegkundi–
gen in het tuchtrecht. Ik ga er
inderdaad vooralsnog van uit dat er
sprake zal zijn van een tijdsvolgorde
van tuchtrecht voor nieuwe
beroepen. Dat heeft niet alleen
logistieke voordelen maar ook een
belangrijke financiële implicatie. In
onze zienswijze zal in de loop van
1996 het nieuwe tuchtrecht inge–
voerd worden voor die beroepen, die
thans tuchtrecht kennen. Aangezien
titelbescherming en registratie van
het beroep van verpleegkundige al
voor dat moment geregeld zijn, ligt
het voor de hand om dat tuchtrecht
voor de beroepsgroep verpleegkun–
dige kort daarna, in de loop van 1997
en 1998, in te voeren.
Voorzitter. De kosten vormen een
geliefd onderwerp. In het bijzonder
mevrouw Van der Meer heeft
gevraagd of deze al dan niet binnen
de bestaande kaders worden
opgevangen. In feite gaat het om
drie aanvullende kostenposten. In de
eerste plaats gaat het om de
ontwikkeling van de registratie,
waarmee aanvullende uitgaven
gemoeid zullen zijn. In de tweede
plaats gaat het om nieuwe financiële
aanspraken, voortvloeiend deels uit
de modernisering maar vooral uit de
uitbreiding van het tuchtrecht. In de
derde plaats gaat het om de kosten
die samenhangen met de Raad BIG
zelf.
Met de invoering van het
registratiesysteem is ongeveer 8 mln.
aan eenmalige kosten gemoeid. De
structurele lasten, gemoeid met het
beheer van de registers, zullen ruim
1 mln. op jaarbasis bedragen. De
kosten van de huidige registratie van
beroepsbeoefenaren komen te
vervallen daar waar de registers
worden opgeheven.
Wat betreft het tuchtrecht is het
heel moeilijk om aard en omvang
van de kostenstijging precies aan te
geven, omdat de maatvoering toch
nog niet helemaal duidelijk is aan te
geven. Aard en omvang daarvan
worden momenteel onderzocht en
als gevolg daarvan zal eerst in de
loop van 1995 een exactere raming
van de meerkosten van het nieuwe
tuchtrecht mogelijk zijn. De kosten
van de huidige tuchtcolleges zijn
begroot op ruim 1 mln. op jaarbasis.
Als globale indicatie voor de
structurele meerkosten noem ik een
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bedrag in de orde van grootte van 4
mln. op jaarbasis. In dat bedrag zijn
de meerkosten ter oplossing van de
huidige knelpunten meegenomen.
De kosten van de BIG bedragen
iets meer dan 0,5 mln.
Naar ons beste inzicht zijn dit de
kosten die met dit wetsvoorstel
samenhangen. Overigens ontstaat
binnen het kabinet en in de Kamers
steeds meer belangsteliing voor de
meerkosten, die uit de
gemeenschapskas moeten worden
opgebracht. Zij vormen een element
van de afweging.
Mevrouw Michiels vroeg zich af of
in artikel 5 te lezen valt, dat onder de
kosten van de behandeling van de
aanvrage ook de kosten van beheer
van de registers wordt begrepen. Zo
stelde zij haar vraag precies. Dat
artikel kan inderdaad op een paar
manieren worden geïnterpreteerd.
Mevrouw Michiels van Kessenich–
Hoogendam (CDA): Voorzitter. Dan
heeft de staatssecretaris mijn vraag
niet goed begrepen. Of misschien
heb ik de vraag niet goed geformu–
leerd. In de memorie van antwoord
aan deze Kamer wordt gesteld dat de
kosten van beheer van het
registratiesysteem volledig uit de
registratiegelden zullen worden
voldaan. Er wordt verwezen naar
artikel 5, derde lid. Daar wordt echter
helemaal niet gesproken over kosten
die verschuldigd zijn in verband met
welke inschrijving dan ook. Ik heb
een paar voorbeelden genoemd:
overlijden, ontzetting, toepassing van
tuchtrechtelijke maatregelen. Er
wordt alleen gesproken over de
kosten van de aanvraag tot
registratie. lemand vracgt registratie.
Die aanvraag wordt behandeld. Daar
wordt een soort leges voor betaald.
Mijn vraag is waar alle volgende
inschrijvingen uit worden betaald.
Staatssecretaris Simons: De
herinschrijvingen?
Mevrouw Michiels van Kessenich–
Hoogendam (CDA): Neen, niet de
herinschrijvingen, niet de periodieke
inschrijvingen. Ik doel op andere
feiten die ook in een register moeten
worden ingeschreven. Ik noem iets
heel simpels: een verandering van
adres.
Staatssecretaris Simons: Het spijt
mij dat ik uw vraag nu pas goed
begrijp. Mocht het anders zijn dan
bericht ik u het aanstonds, maar ik
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neem aan dat de kosten van
registratie worden gedekt uit de
inschrijfgelden. Dat zal ook gelden
voor toevoegingen ten gevolge van
onder andere de voorbeelden die
zojuist zijn genoemd. Ook die zullen
worden gedekt uit de inschrijfgelden.
Dat lijkt, zonder tegenbericht van
mijn kant, het correcte antwoord te
zijn.
Mevrouw Van der Meer vroeg naar
de hoogte van het inschrijfgeld en de
wijze van betaling. Er zal inderdaad
sprake zijn, initieel, van een schatting
op grond van de ervaringen met de
huidige registratie èn hetgeen de BIG
vraagt. De jaarlijkse mutaties en het
te betalen inschrijfgeld zijn de
aspecten die worden meegenomen
in het onderzoek naar de wijze
waarop de uitvoeringsorganisatie zo
efficiënt mogelijk kan worden vorm
gegeven. Het kostenaspect zal
daarbij een belangrijke rol spelen. De
kostenregistratie wordt dus gedekt
uit de inschrijfgelden. Voor de
overige invoeringskosten, waarvan ik
een globale schatting heb gegeven,
is via herschikking geld op de
begroting 1994 door het kabinet
beschikbaar gesteld. Wat het
tuchtrecht betreft gaat het om een
raming van in 1996 en volgende
jaren te maken kosten. Daarover zal
in de loop van 1995 meer duidelijk–
heid ontstaan. Het ministerie van
Justitie is bij de werkzaamheden ter
voorbereiding van de invoering van
het tuchtrecht betrokken. Het is onze
bedoeling, afspraken over onder
meer de verdeling van de kosten in
een onderling agreement vast te
leggen.
Voorzitter. Dan kom ik bij een punt
betreffende de kosten, waarvoor
mevrouw Van der Meer vandaag
terecht nog eens de aandacht heeft
gevraagd van het kabinet. Het gaat
dan om de consequenties die
samenhangen met de veranderingen
hier voor de werkzaamheden van het
staatstoezicht. Vraag is of daarvoor
vroeger of later niet een voorziening
moet worden getroffen. Ik erken dat
een consequentie van de invoering
van de Wet BIG voor de zorg–
inspectie een taakverzwaring is. Ik
zeg dit niet om een financiële vraag
te ontlopen. Maar het is van
ongelofelijk groot belang dat bij de
reorganisatie - die uitputtend met de
Tweede Kamer is besproken - het
aspect van de toegenomen werklast
op dit onderdeel uitdrukkelijk wordt
meegenomen. Bij de behandeling
van de algemene maatregel van
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bestuur die hiervoor nodig is, zal ik
hierop terugkomen. Dat zeg ik
mevrouw Van der Meer graag toe.
Bezien moet worden waar werkzaam–
heden afnemen en waar werkzaam–
heden toenemen. Bovendien moet
worden nagegaan of de totale
personele omvang, ook ten opzichte
van het huidige departement, moet
worden bezien. Het is ook mogelijk
dat op onderdelen, blijkens de
reorganisatie-inzichten die zich dan
zullen manifesteren, op enig moment
versterking nodig is. Dan praten wij
echter over een volgende kabinets–
periode.
Met betrekking tot de kosten heeft
mevrouw Van Leeuwen een niet
onbelangrijk detail aan de orde
gesteld. Zij vroeg of de staatssecreta–
ris het eens is met de opvatting van
de NRV dat de kosten van de Raad
BIG geheel of gedeeltelijk kunnen
worden gecompenseerd door
sanering van bestaande kleine
advieslichamen. De NRV dacht bij dit
pleidooi uitdrukkelijk niet aan
zichzelf. Met de inwerkingtreding van
de Wet BIG zullen inderdaad een
tiental paramedische adviescommis–
sies worden opgeheven. Ik weet niet
of het opheffen van commissies
impliceert dat hiermee de financiële
consequenties van de Raad BIG
worden gecompenseerd. Dat zal wel
niet helemaal het geval zijn. Op het
departement wordt thans geprobeerd
om nog voor de begrotings–
behandeling in de Tweede Kamer in de komende twee weken moeten
wij intern op dit punt dus tot
besluitvorming komen - te bepalen
hoe wij tot een vergaand vereenvou–
digde en meer toegespitste
adviesstructuur kunnen komen.
Hieraan is bij WVC in de afgelopen
jaren al veel aandacht besteed,
waarbij gebruik werd gemaakt van
de rapporten van de commissies–
Dekker, –Fortuyn en anderen. In het
licht van "raad op maat" en vrij
eenduidige opvattingen van de
Tweede Kamer, waarmee ik zeer
gelukkig ben, heb ik een draagvlak
om tot meer ingrijpende voorstellen
te komen. Die zullen wij de Kamer
binnenkort presenteren. Voorzitter!
Dit waren enkele opmerkingen met
betrekking tot de kosten.
Mevrouw Van Leeuwen heeft
enkele opmerkingen gemaakt en een
vraag gesteld over de evaluatie.
Waaruit zal de evaluatie bestaan en
op welke wijze zal die worden
voorbereid? In het najaar van 1992
hebben wij van prof. Scheltema
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advies gekregen over de opzet van
de evaluatie. In datzelfde najaar heb
ik de Kamer in een stuk laten weten,
dat ik het advies van prof. Scheltema
op het punt van de evaluatie grosso
modo onderschrijf.
Om wille van de tijd is het wellicht
dienstig dat ik de leden schriftelijk
laat weten op welke onderdelen de
evaluatie in de loop der jaren
betrekking zal hebben. Ik heb
hierover een uitvoerige aantekening.
Het gaat hierbij om een zakelijke
opsomming van thema's die bij de
evaluatie worden betrokken. De start
is echter uitdrukkelijk aan de orde.
Voorzitter! Ik kom vervolgens toe
aan het belangrijke blokje
"tuchtrecht". Op onderdelen zal
collega Hirsch Ballin het beantwoor–
den van een enkele vraag voor zijn
rekening nemen.
Mevrouw Van Leeuwen heeft,
pragmatisch als zij is, gevraagd
welke knelpunten op korte termijn
zullen worden opgelost. Hierbij is
ook het financiële punt aan de orde:
naarmate je sneller financiële
mogelijkheden hebt, kun je ook meer
doen, hoewel hier ook het thema dat
mevrouw Michiels aan de orde
stelde een rol speelt: beschik je op
korte termijn over gekwalificeerde
mensen die het werk kunnen doen?
In het tuchtrecht wordt ten aanzien
van de huidige knelpunten vooral
gedoeld op organisatorische en
financiële problemen. Colleges
spreken van een te hoge werkdruk
en een in hun ogen te lage vacatie–
gelden. Een dergelijk geluid horen
wij overigens wel vaker. De opzet
van het tuchtcollege zal dus
enigszins veranderen en het ligt voor
de hand om bij aanpassing van de
organisatie en de tarieven zoveel
mogelijk in de lijn van de te
verwachte ontwikkeling te werken.
Momenteel vindt over aanpassingen
en kosten overleg plaats met de
tuchtcolleges.
Over het punt van de leeftijds–
grens zal collega Hirsch Ballin
antwoorden.
Mevrouw Michiels sprak ook
uitvoerig over de samenstelling van
de tuchtcolleges. Tuchtrechters
zouden problemen hebben met het
grote aantal juristen, zo vat ik haar
woorden samen. Ik herinner mij dat
hierover zowel in de schriftelijke
voorbereiding als in de voorgaande
mondelinge gedachtenwisseling al
ongelooflijk veel discussie is
geweest, ook in de Tweede Kamer. Ik
ben graag bereid aan het verzoek
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van mevrouw Michiels te voldoen en
om tijdens de evaluatie te bezien of
zich op dat domein bij de uitwerking
problemen hebben voorgedaan en
om in het geval die er zijn, na te
gaan van welke aard die zijn.
Mevrouw Van der Meer vroeg ons
wie de controle krijgt op de sancties
van tuchtcolleges. Dat zal sterk
afhankelijk zijn van de situatie.
Sommige sancties werken vanzelf,
bijvoorbeeld als het gaat om de
waarschuwing en berisping. Controle
is daarbij niet nodig. Soms kan
controle zeer eenvoudig zijn. Als
bijvoorbeeld voorwaardelijke
schorsing wordt opgelegd en als de
voorwaarde bestaat uit het volgen
van een bijscholingscursus, is er
eigenlijk nauwelijks specifieke
controle nodig. De beroeps–
beoefenaar die de cursus heeft
gevolgd, meldt dat aan het departe–
ment. Als de melding binnenkomt,
hoeft de schorsing van zijn registra–
tie niet te worden uitgevoerd. Weer
anders ligt het met het betalen van
geldboeten naar aanleiding van een
uitspraak. Artikel 49 van het
wetsvoorstel regelt vrij nauwkeurig
hoe deze worden geïnd. Gaat het om
maatregelen als doorhaling of
schorsing van de inschrijving in het
register, dan zorgt het departement
voor uitvoering. De inspectie dient
erop toe te zien dat betrokkene zich
niet als geregistreerde kenbaar
maakt. Kortom, een eenduidig
antwoord past hier niet. Afhankelijk
van de te treffen sanctie gaat het om
eigen werkzaamheid of om een
toeziende instantie, vaak het
departement of de inspectie.
Mevrouw Wessel had in algemene
zin aarzelingen bij de betekenis van
het tuchtrecht. Vervult dit nog wel
een noodzakelijke functie? Lijkt het
niet te veel op een prestigestrijd voor
allerlei nieuwe groepen op de
gezondheidsmarkt om weer aan
tuchtrecht te komen, ter bevestiging
van hun egostatus en wat dies meer
zij? Ik geloof dat er ook tien, twintig
jaar geleden absoluut geen
communis opinio was om alle
tuchtrecht naar de schroothoop te
verwijzen. Twintig jaar geleden
bracht de staatscommissie medische
beroepsuitoefening een rapport uit,
op basis waarvan het voorontwerp
BIG indertijd is opgesteld. Het
rapport bevatte de unanieme
aanbeveling om het tuchtrecht op
een groot aantal punten te verbete–
ren. Ik zou de stelling durven
innemen dat tuchtrecht in de
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Nederlandse verhoudingen nu meer
gewaardeerd wordt dan twintig jaar
geleden. Ik heb de indruk dat door
de kritiek op het tuchtrecht en de
werking ervan in de praktijk zo
langzamerhand ook dingen zijn
verbeterd. Je mag niet uitsluiten dat
dit wetsvoorstel en zijn geschiedenis
daaraan het nodige hebben
bijgedragen. Overigens geldt ook
voor dit punt dat het belangrijk is om
bij evaluatie posities te durven
hernemen en te bezien op welke
onderdelen verbeteringen mogelijk
zijn.
De heer Holdijk vroeg naar het
effect van tuchtsancties. Hij zou dit
effect willen meenemen bij de
evaluatie van de wet. Ik neem die
suggestie gaarne over.
Mevrouw Van der Meer heeft nog
eens gevraagd naar de relatie tussen
het klachtrecht, neergelegd in het
desbetreffende wetsvoorstel, en het
tuchtrecht. Het klachtrecht is in
essentie gericht op bemiddeling
tussen de instelling of beroeps–
beoefenaar en de patiënt. Bij
tuchtrecht gaat het om het kunnen
opleggen van sancties aan beroeps–
beoefenaren, teneinde de kwaliteit
van zorg te handhaven en, waar
mogelijk, te bevorderen. Er is echt
een wezenlijk verschil in doelstelling
tussen klacht– en tuchtrecht. Ik sluit
niet uit dat door de ontwikkeling van
klachtrecht in de praktijk van alledag
het beroep dat gedaan wordt op de
tuchtrechter fysiek zal afnemen. Dat
tast de principiële toegang tot het
tuchtrecht op zichzelf niet aan. Heel
veel klachten of problemen hebben
betrekking op de bejegening. Soms
nemen een goed gesprek respectie–
velijk een stevige bemiddeling bij
een klacht heel veel zorgen weg van
burgers die zich geraakt voelen door
de bejegening. Waar dat kan zonder
nodeloos te juridificeren, vind ik dat
prima. Er is dus wel samenhang
tussen klachtrecht– en tuchtrecht–
spraak, maar het zijn zelfstandige
domeinen.
Mevrouw Michiels van Kessenich
stelde ons voor, overleg met de
tuchtrechter te voeren over de wijze
van fasering bij het invoeren van het
nieuwe tuchtrecht. Ik ga graag
akkoord met haar suggestie om dat
overleg te voeren.
Tot slot kom ik op een paar kleine
maar niet onbelangrijke punten die ik
niet onder een algemeen hoofdstukje
kon onderbrengen. Mevrouw Van
Wijngaarden vroeg zich nog eens af
waarom niet het voorstel van
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Kastelein en Legemaate inzake de
bevoegdheidsregeling nadrukkelijker
is gevolgd. Dat thema kwam mij zeer
bekend voor. Er is veel over te
zeggen, maar ik wil het in de kern tot
het volgende beperken: het voorstel
van Kastelein en Legemaate is naar
mijn gevoel geen scherpzinnig
alternatief, omdat het niet duidelijk
of helder is. Zij stellen een zeer open
norm voor die in onze optiek
vergaand onvoldoende duidelijkheid
biedt aan beroepsbeoefenaren en
patiënten. Bovendien is volgens hun
voorstel pas achteraf vast te stellen
of sprake is van schade, hetgeen een
centraal element van het voorstel is.
Pas achteraf zal dan zijn vast te
stellen of iemand bevoegd was om
een voorbehouden handeling te
verrichten. Wij vinden dat geen
verstandige benadering. Het
principiele verschil is dat naar onze
opvatting vooraf duidelijk moet zijn
of men al dan niet bevoegd is.
Mevrouw Michiels van Kessenich
heeft gevraagd naar de verhouding
tussen de artikelen 3 en 47. Anders
dan zij naar voren bracht, kan niet bij
AMvB de lijst van beroepen in artikel
3, de registerberoepen, worden
uitgebreid. Hetzelfde geldt voor de
opsomming in artikel 47 van
beroepen waarvoor tuchtrecht geldt.
Er is dus naar ons oordeel geen
spanning tussen het systeem van
artikel 3 en dat van artikel 47. Voorts
behoeft volgens het systeem niet
voor alle artikel-3-beroepen
tuchtrecht te gelden. Volgens het
stelsel worden in artikel 3 opgeno–
men: hetzij beroepen waarvoor
tuchtrecht gaat gelden, hetzij
beroepen die genoemd worden in de
lijst van beroepsbeoefenaren die
zelfstandig bevoegd zijn tot het
verrichten van voorbehouden
handelingen. In de praktijk zal wel
voor alle in artikel 3 opgesomde
beroepen tuchtrecht gelden, maar in
theorie zou dat ook anders kunnen
gezien de onafhankelijkheid van die
twee criteria. Als een beroep wordt
geschrapt uit de lijst van artikel 3, is
het niet mogelijk dat hetzelfde
beroep wel blijft staan in artikel 47.
Mevrouw Michiels van Kessenich
heeft een kritische kanttekening
gemaakt over de terminologie
"beroepstitelbescherming" en
"opleidingstitelbescherming". Ik
moet haar daarin wel een beetje
gelijk geven. De keuze voor de term
"beroepstitelbescherming" is
ingegeven door de gedachte dat de
titel niet wordt verkregen door het
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slagen voor de opleiding, maar door
inschrijving in het register van
erkende beroepsbeoefenaren (artikel
3). Bij de opleidingstitelbescherming,
dat heel gevaarlijke woord waar
ikzelf ook al over struikelde, ligt dat
toch anders. Daar is geen register op
grond waarvan je het recht krijgt om
een titel te voeren. Het recht om de
titel te voeren, ontleen je in dat geval
aan het slagen voor de opleiding.
Vandaar de term
"opleidingstitelbescherming". Ik
erken dat het wat complex is, maar
mijn uitleg lijkt mij voor ingewijden
als mevrouw Michiels van Kessenich
wel helder.
Mevrouw Van Leeuwen stelde nog
de vraag - ik dacht: waar blijft ie naar de chiropractor. Toen ik mijn
vak in 1989 aanvaardde, kende ik die
functionaris in het gezondheids–
wereldje nog niet. Maar inmiddels
kan ik u er veel over verhalen. Maar
laat ik het praktisch houden. De NRV
heeft hierover onlangs advies
uitgebracht. Uitgangspunt van dat
advies is dat aan het gebruik van
ioniserende straling een gefundeerde
medische indicatie ten grondslag
moet liggen, wat mij wel aanspreekt,
en dat dit een inbedding vraagt in de
voor de medische beroepsgroep
bestaande structuur. Volgens de NRV
betekent dit uitgangspunt dat
chiropractors geen zelfstandige
bevoegdheid dienen te krijgen voor
het maken van röntgenfoto's. Dat
zou zich ook, naar het oordeel van de
raad, niet verdragen met het
overheidsbeleid inzake stralings–
hygiëne. Ik verwijs in dat opzicht
gemakshalve naar de enige tijd
geleden door het kabinet uitge–
brachte notitie over medische
stralingstoepassingen. Vervolgens
bestrijdt de NRV ook de stelling dat
chiropractors in hun beroeps–
uitoefening worden belemmerd,
indien zij niet bevoegd worden
verklaard tot het zelfstandig maken
van röntgenfoto's. Volgens de raad
laat de feitelijke situatie zien dat deze
stelling voor het merendeel van de
betrokkenen in deze beroepsgroep
niet opgaat. De conclusie van de
NRV is dus: geen zelfstandige
bevoegdheden voor de chiropractor
en dus geen aanleiding dit beroep in
artikel 3 te regelen. De vraag was of
de raad van de BIG hier nog eens
naar kon kijken. Ik heb het al gehad
over de scherpe prioriteitenstelling
bij deze raad. Het lijkt mij dat er nu
geen aanleiding is om het werk van
de nationale raad dat zeer gefun–
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deerd is, over te laten doen ook al
omdat er geen relevante nieuwe
ontwikkelingen zijn.
Mevrouw Wessel en mevrouw
Michiels hebben nog een vraag
gesteld over de orthopedagoog en
de afstemming met de klinisch
psycholoog. Ik kan melden dat de
gesprekken tussen de orthopedago–
gen en de klinisch psychologen goed
vorderen. Het ziet er inderdaad naar
uit dat er een gemeenschappelijke
post-doctorale opleiding komt, zodat
orthopedagogen zich als klinisch
psycholoog kunnen laten registreren.
Ook in het buitenland dragen
orthopedagogen overal de titel van
klinisch psycholoog. Ik zeg de Kamer
bij dezen dat ik deze ontwikkeling
nadrukkelijk stimuleer.
Mijnheer de voorzitter! Mevrouw
Wessel heeft een vraag gesteld over
kredietverlening aan mensen die een
bedrijfje op medisch terrein willen
beginnen zonder garantie dat ze over
adequate medische kennis beschik–
ken. De meest voor de hand liggende
reactie is dat het verlenen van
kredieten een zaak is waar ik mij
vanuit mijn bestuurlijke verantwoor–
delijkheid op mijn departement mee
bemoei. Ik heb goeddeels geen
oordeel over de voorwaarden die
hier aan verbonden worden. Wel is
hierop de Wet BIG van toepassing,
wanneer er sprake is van beroeps–
uitoefening op het gebied van de
individuele gezondheidszorg. In dit
opzicht is er geen verschil tussen de
alternatieve en de reguliere branche.
Mijnheer de voorzitter! Ik heb
zowel in algemene zin als op alle
specifieke onderdelen alle vragen
van de Kamer pogen te beantwoor–
den.

D
Minister Hirsch Ballin: Dank u wel,
mijnheer de voorzitter! In aansluiting
op de antwoorden die collega
Simons heeft gegeven, wil ik om te
beginnen graag iets zeggen over een
onderwerp dat de heer Holdijk ter
sprake heeft gebracht. Dit ligt op het
grensvlak van onze terreinen, die
inderdaad op verschillende manieren
met elkaar verbonden zijn. Dit geldt
ook voor het optreden tegen dat wat
er niet deugt in de sfeer van de
gezondheidszorg.
De heer Holdijk heeft gesproken
over klachten die hem wel eens
bereiken over de samenwerking
tussen de geneeskundige inspecties
en Justitie, het openbaar ministerie.
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Natuurlijk kunnen klachten in de ene
of andere richting wel eens
voorkomen. Ons beeld is echter dat
over het geheel genomen de
samenwerking goed loopt, en dat
deze in de loop der jaren is
verbeterd. Er is ook een speciale
overleggroep waarvan ik, inmiddels
geruime tijd geleden, secretaris heb
mogen zijn. Deze houdt zich bezig
met de samenwerking tussen het
openbaar ministerie en het staats–
toezicht op de volksgezondheid. Dit
is het kanaal waar eventuele
oneffenheden kunnen worden
opgelost, maar meer dan dat, waar
ook gezamenlijk strategieën kunnen
worden ontwikkeld om ervoor zorg
te dragen dat er geen zaken tussen
wal en schip vallen. Even daargela–
ten wie wal en wie schip is in dit
verband.
De samenwerking tussen het
openbaar ministerie en de inspecties
van het staatstoezicht op de
volksgezondheid kan verschillende
vormen aannemen. Het gaat om te
beginnen en dat lijkt mij het
allerbelangrijkste om de afstemming
bij het handhaven van de wetgeving
op het gebied van de gezondheids–
zorg. Dat reikt dus verder dan het
wetsvoorstel dat we nu bespreken.
Het kan gaan om de inlichtingen,
om de verhouding tussen de
informatie die het staatstoezicht
krijgt in zijn algemene toezichthou–
dende functies en de informatie–
behoefte van het openbaar ministerie
ten behoeve van strafvorderlijk
optreden. Het kan gaan om
binnengekomen klachten of om
verzoeken om op te treden in de ene
of in de andere richting. Dat is dus
tweezijdig. Naar ik meen, sprak de
heer Holdijk over het verkeer in een
richting. Wij moeten ook niet
vergeten dat de inspectie–
ambtenaren van het Staatstoezicht
op de volksgezondheid ook
opsporingsambtenaren zijn. Het kan
dus ook gaan om een verdere
strafrechtelijke verwerking van
hetgeen die ambtenaren in hun
strafvorderlijke competentie
tegenkomen.
Over het tuchtrecht is een aantal
vragen gesteld waarvan ik de
beantwoording graag voor mijn
rekening neem. Mevrouw Michiels
van Kessenich heeft gesproken over
de leeftijdsgrens van tuchtrechters
en secretarissen. Er is inderdaad een
leeftijdsgrens gesteld, die voor de
secretarissen niet geldt. Dat betekent
niet dat zij per definitie onverslijtbaar
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zijn. Zij hebben in de regel een
ambtelijke aanstelling en dan werkt
het langs die lijn. Het kan voorko–
men, dat zij geen ambtelijke
aanstelling hebben en in dat geval
bestaat de mogelijkheid contractueel
een ontslagregeling toe te passen die
overeenkomt met hetgeen ambtelijk
geldt.
Mevrouw Michiels van Kessenich–
Hoogendam (CDA): Ik meen dat het
door de minister gestelde in
tegenspraak is met hetgeen in de
wet staat. Daar staat juist als eerste
bepaling dat een vacatiegeld wordt
toegekend. Dan gaat het dus niet om
een ambtelijke aanstelling. Pas in
daarvoor in aanmerking komende
gevallen - dat is dus duidelijk de
tweede stap - kan er een ambtelijke
status aan worden toegekend. Ik had
dit antwoord verwacht en daarom
vroeg ik er uitdrukkelijk naar. Het
eerste punt is vacatiegeld en dan is
er dus geen leeftijdsregeling in een
wet.
Minister Hirsch Ballin: Dat kan zo
zijn, maar dan is het nog mogelijk
dat onder de bereidheid van iemand
om met die vacatiegeldenregeling de
functie van secretaris te vervullen,
een ambtelijke aanstelling zit. Dan is
het dus een voor deze taak geleende
ambtenaar. In dat geval zal de
betrokkene er wel mee stoppen op
het moment dat de onderliggende
aanstelling wegvalt. Anders gaat het
om een incidentele inschakeling en
dan kan die worden beëindigd bij het
bereiken van de gebruikelijke grens.
In ieder geval is het de bedoeling
om, uitzonderingen daargelaten, een
en ander analoog aan de ambtelijke
leeftijdsgrens te hanteren. Uiteraard
kunnen daarbij ook overwegingen
van werkdruk en vervangbaarheid
een rol spelen.
Mevrouw Van Wijngaarden heeft
gevraagd waarom een arts niet
onder het strafrecht, maar onder het
tuchtrecht wordt gebracht. Ik meen
dat mevrouw Wessel aan het begin
van haar betoog de verhouding van
tuchtrecht en strafrecht aan de orde
stelde. Mevrouw Van Wijngaarden
gaf er ook een sprekend voorbeeld
bij. Zij noemde de verschillende
dronken lieden die benen eraf rijden
dan wel afzetten. In feite geeft dit
voorbeeld al aan dat het ene
handhavingsregime het andere niet
hoeft uit te sluiten. Wanneer artsen
of medische beroepsbeoefenaren in
het algemeen onder het tuchtrecht
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vallen, betekent dit niet dat het
tuchtrecht een exclusieve functie
heeft. Bij het soort vergrijpen
waarover mevrouw Van Wijngaarden
sprak, ligt het ook alleszins voor de
hand dat het strafrecht en het civiele
recht onder de aandacht zullen
komen. Daar voeg ik aan toe, dat het
feit dat iets strafrechtelijk of
tuchtrechtelijk is afgedaan in ieder
geval voor de civielrechtelijke
aanspraak op schadevergoeding
volstrekt geen beletsel vormt.
Integendeel, ook bij andere
vergrijpen geldt - daarover heb ik
eerder in deze Kamer mogen spreken
- dat er juist een reden is om het
strafrechtelijk optreden gepaard te
doen gaan met een civielrechtelijke
aansprakelijkheid voor het slachtof–
fer. Dat geldt uiteraard ook voor het
tuchtrecht. Verder is het denkbaar
dat de afstemming over strafrecht en
tuchtrecht ertoe leidt, dat het een en
het ander geschiedt. Daar kunnen
redenen voor zijn, namelijk als het
strafrechtelijk optreden, gegeven de
aard van het vergrijp, nodig is, maar
er tuchtrechtelijk in verband met de
voortgezette beroepsbeoefening toch
iets moet worden gedaan.
Voorzitter! Mevrouw Michiels van
Kessenich stelde een vraag over het
feitelijk functioneren van de
tuchtcolleges. Zij heeft dit onderwerp
uit verschillende optiek besproken.
Laat ik hierbij vooropstellen, dat de
voorziene evaluatie ook voor de
praktische kwesties zal moeten
gelden die mevrouw Michiels van
Kessenich aansnijdt.
Er is gesproken over de behoefte
aan juristen. Ik kom even in de
verleiding om daarbij te bedenken
dat wij misschien ook wel eens een
beroep zullen moeten doen op
mensen die de gebruikelijke
leeftijdsgrenzen al gepasseerd zijn.
Er bestaat in ieder geval de
mogelijkheid om naast degenen uit
de rechterlijke macht, die zeer
regelmatig in tuchtrechtelijke rollen
optreden, ook andere mensen met
name in plaatsvervangersfuncties in
te schakelen. Ik denk daarbij aan
mensen uit de advocatuur en andere
hoeken van het gezondheidsrecht,
die zoiets erbij willen doen.
Wij hebben inderdaad in de regel
colleges van vijf, maar soms zijn er
grotere colleges. Mevrouw Michiels
van Kessenich heeft daar een
sprekend voorbeeld van gegeven. Zij
sprak over de gevallen waarin een
gecombineerde behandeling
plaatsvindt van een zaak die
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verschillende beroepsbeoefenaren
van verschillende slag betreft. Dan
kan inderdaad door een uitbreiding
met leden-beroepsbeoefenaren uit
die verschillende beroepsgroepen
een wat groter college dan anders
optreden.
Dat heeft voordelen uit een
oogpunt van gebundelde behande–
ling en het aan de orde stellen van
zaken in samenhang. Kwesties
kunnen zich soms juist in de
interactie tussen bijvoorbeeld artsen
en verpleegkundigen voordoen. Er
zijn ook andere voorbeelden te
geven. Maar wordt het dan niet een
zo groot gezelschap dat men van het
podium af valt? Ik heb de indruk dat
de beschrijving die mevrouw
Michiels van Kessenich gaf van de
grootte van de verhoogde delen van
rechtszalen waar de rechters plegen
plaats te nemen, juist is. Ik moet ook
bekennen dat wij bij de uitvoering
van het bouwprogramma JR 120
geen rekening hebben gehouden met
de mogelijkheid van het vergrote
college.
Wordt het dan niet te groot?
Daarbij is de kwestie van het podium
naar mijn mening het kleinste
probleem. Dat zullen wij eventueel
met klapstoelen moeten oplossen.
Wat het functioneren van het college
betreft, kan er echter een bezwaar
rijzen. Wij zijn inderdaad gewend om
de rechterlijke oordeelsvorming met
een, drie of vijf personen te doen
plaatsvinden. Als het dan verder
oploopt, zou dat in de oordeels–
vorming wellicht een probleem zijn.
Ik vind die zeer verbrede colleges
ook geen doel in zichzelf. Maar zoals
gezegd: soms is dat een voordeel,
namelijk uit het oogpunt van
bundeling van afhandeling van
zaken. Dan zit er ook weer winst in.
Wij zullen uiteraard ook dit punt
uiteindelijk in de evaluatie terugkrij–
gen, maar vooralsnog, alles
afwegende, lijkt de regeling voor dit
soort situaties niet onpraktisch.
De heer Holdijk heeft een vraag
gesteld die, als ik die onwelwillend
zou opvatten, ook weer zou leiden
tot verbreding en vergroting van de
colleges. Het is echter niet mijn
bedoeling om mijn antwoord op die
vraag te gieten in een vorm, die zou
lijken op het tegen elkaar uitspelen
van leden van deze Kamer. De heer
Holdijk sneed het probleem van de
alternatieve geneeswijzen aan. Ik
denk dat daarvoor best ook andere
oplossingen te vinden zijn dan het
nog weer daarbij betrekken van
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alternatieve beroepsbeoefenaren.
Soms heb je uiteraard alternatieve
deskundigheid onder de beroeps–
beoefenaren. Dan lost het zich op die
manier op. Is dat niet het geval, dan
is het denkbaar dat een deskundige
door het medisch tuchtcollege wordt
gehoord.
De heer Holdijk heeft verder
gevraagd of het vooronderzoek
steeds door de voorzitter of de
plaatsvervangend voorzitter moet
worden verricht. Het antwoord luidt:
nee, want artikel 66, eerste lid, biedt
de mogelijkheid om het vooronder–
zoek op te dragen aan een of meer
leden of plaatsvervangend leden of
aan de secretaris of de plaatsvervan–
gend secretaris. Er is dus voldoende
ruimte voor flexibiliteit. Dat is niet
onbelangrijk, ook in verband met de
consequenties die wij aan artikel 6
van het EVRM gemeend hebben te
moeten verbinden.
Ik kom toe aan een praktische
vraag van mevrouw Michiels van
Kessenich over de transponeringsta–
bel. Er is in de wetsgeschiedenis van
de Tweede Kamer al eens een
transponeringstabel geproduceerd.
Die is inmiddels achterhaald.
Vandaar dat het inderdaad heel
nuttig is dat er bij de voorbereiding
door de Eerste Kamer een andere
transponeringstabel tot stand is
gekomen. Het lijkt mij ook niet goed
als er een "transponeringstabel op
de transponeringstabel van de
Tweede Kamer" zou komen. De
nieuwe tabel is ongetwijfeld de
handigste. Wij hebben van regerings–
zijde geen goede mogelijkheden
meer om gedrukte stukken aan de
wetsgeschiedenis van de Eerste
Kamer toe te voegen. Naar ik meen
bestaat er wel een mogelijkheid om
een en ander als noot bij de
handelingen op te nemen. In dat
geval blijft de tabel ook voor het
nageslacht bewaard.
De voorzitter: Ik stel voor te
voldoen aan het verzoek van minister
Hirsch Ballin tot het doen opnemen
van een noot in de Handelingen over
de transponeringstabel bij het
wetsvoorstel BIG.
Daartoe wordt besloten.
(De noot is opgenomen aan het eind
van deze editie.)1
Minister Hirsch Ballin: Mevrouw
Wessel heeft in de discussie de
mogelijkheden tot optreden op het
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punt van alternatieve geneeswijzen
naar voren gebracht. Wij hebben te
maken met de Wet uitoefening
geneeskunst. In de huidige situatie is
daaraan gekoppeld de strafbepaling
van artikel 436 van het Wetboek van
Strafrecht over het onbevoegd
uitoefenen van een beroep. Nog
afgezien van de problemen met
betrekking tot de feitelijke handhaaf–
baarheid van zo'n regeling, wordt
zo'n regeling niet meer in overeen–
stemming geacht met de maatschap–
pelijke opvattingen. Dat heeft collega
Simons al aangegeven bij het begin
van zijn betoog. Als de betrokkene
tevens arts is, wordt doorgaans
opgetreden op grond van het
medisch tuchtrecht. Dat is de huidige
praktijk. In ernstige gevallen kan ook
strafrechtelijk worden opgetreden.
Als het gaat om niet-artsen, dan zijn
wij uiteraard op de strafrechtelijke
weg aangewezen. Daarvoor is zeker
aanleiding als het gaat om iets dat
strafrechtelijk gekwalificeerd zou
moeten worden als zware mishande–
ling of een poging daartoe, als dood
of zwaar lichamelijk letsel door
schuld, en subsidiair geldt natuurlijk
artikel 436 van het Wetboek van
Strafrecht.
Hoe komt het er nu uit te zien na
inwerkingtreding van het wetsvoor–
stel? Dan zal tegen een geregi–
streerde beroepsbeoefenaar in ieder
geval tuchtrechtelijk kunnen worden
opgetreden. Daarbij dient dan wel te
worden bedacht dat de tuchtrechter
over een uitgebreid sanctiepakket
beschikt bij een geconstateerde
overtreding van een van de
tuchtnormen. Collega Simons heeft
daar al over gesproken. Dat sluit een
strafrechtelijk optreden in ernstige
gevallen volstrekt niet uit. Dat heb ik
in beantwoording op andere vragen
al aangegeven.
De niet-geregistreerde beroeps–
beoefenaar zal, als hij of zij bij het
verrichten van handelingen op het
gebied van de individuele gezond–
heidszorg buiten noodzaak schade of
aanmerkelijke kans op schade aan de
gezondheid van een ander veroor–
zaakt, kunnen worden vervolgd op
grond van artikel 96 van het
wetsvoorstel. Afdoende mogelijkhe–
den, dunkt mij, om op te treden in
voorkomende gevallen. Wij hebben
dat onlangs nog naar voren gebracht
bij de beantwoording van kamer–
vragen. De bepaling ziet niet alleen
op diegene die zich beroepsmatig
bezighoudt met het verlenen van
individuele gezondheidszorg, maar
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geldt ook voor diegene die inciden–
teel op dit gebied beunhaast. Dit in
aanvulling op wat naar voren is
gekomen bij een eerdere discussie.

D
Mevrouw Michiels van Kessenich–
Hoogendam (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ik zal het heel kort maken,
want ik weet dat meer dan één
betrokkene haast heeft. Ik dank de
bewindslieden voor hun zeer
uitgebreide beantwoording. Vrijwel
alle vragen zijn beantwoord en ik zal
geen vragen opnoemen waarvan ik
vind dat zij niet beantwoord zijn.
Ik maak twee opmerkingen. In de
eerste plaats is het niet een van de
voordelen van het nieuwe tuchtrecht
dat daarin het open karakter van de
tuchtrechtelijke zittingen wordt
geïntroduceerd. In ieder geval houdt
het Hof in Den Haag openbare
terechtzittingen op het gebied van
het tuchtrecht. Voor zover mij
bekend, gebeurt dat ook elders in het
land. Een voordeel is natuurlijk wel,
dat het nu in de wet staat. De praktijk
is gegrond op jurisprudentie van de
Hoge Raad, waardoor in de praktijk
het openbaar karakter wordt
toegepast.
Ik had een vraag gesteld, waarvan
ik denk, dat het antwoord in de
praktijk belangrijk is. Wanneer het
Centraal tuchtcollege alleen twee
leden deskundigen heeft en bij het
raadkameren blijkt, dat men het
gewoon niet eens is over een
bepaalde technische vraag, hoe moet
men daar dan uitkomen?

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D66):
Mijnheer de voorzitter. Ik dank de
bewindslieden voor het uitvoerige en
kwalitatief zeer aanhoorbare
antwoord. Ook ben ik mijn collega's
dankbaar. Ik verheug mij nog steeds
op de behandeling van dit soort
vraagstukken, die in een wat wijder
kader worden geplaatst. Mede
daarom vind ik het hier bijzonder
plezierig.
Ik zal niet ingaan op zaken,
waarmee ik het niet helemaal eens
ben met de staatssecretaris. Het is
vanzelfsprekend, dat de staatssecre–
taris volmondig ja zal zeggen op de
vraag, of wetgeving wel een goed
instrument is om deze materie te
regelen. Ik had van hem iets meer
filosofie verwacht. Ik geef het nooit
op, ook al is hij de pragmaticus, die
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in Rotterdam meer in de doe-sfeer
gaat werken. Ik hoop, dat de
staatssecretaris te zamen met zijn
departement nog wat verder
doordenkt over zijn reactie op het
advies van de Gezondheidsraad. Hij
heeft gezegd, dat hij niet binnen
enkele dagen heeft gereageerd. Dat
neem ik onmiddellijk aan. Was het
maar zo dat hij in een vloek en een
zucht een beneden-de-maat-reactie
had gegeven op een advies waarover
tien jaar is gedaan. Waarschijnlijk is
er zeer goed over nagedacht en dat
maakt het des te pijnlijker. Gelukkig
is er nog een kans voor de politiek
om er verder op in te gaan.
Wat het tuchtrecht betreft, zal het
zeker zo zijn, dat er tien of twintig
jaar geleden geen communis opinio
was om het algemeen af te schaffen.
Laat ik het reduceren tot mijn eigen
kring. Wellicht kent men de neiging
van politici om te denken, dat de
eigen kring algemeen aanvaard is.
Uit mijn politieke loopbaan herinner
ik mij evenwel toch bepaalde dingen.
Er is eens een wetsvoorstel in
voorbereiding geweest, dat de status
van verpleegkundigen zou regelen.
Dat is niet ingediend, omdat dit
tuchtrecht voor verpleegkundigen
met zich zou brengen. Dat kon niet,
want het medisch tuchtrecht zou
binnenkort worden afgeschaft. Maar
goed, ik spreek nu over de jaren
zeventig, voor de tijd van deze
staatssecretaris. Het heeft wel in de
lucht gehangen. Nu hebben wij dan
het zogenaamd prachtige ver–
nieuwde tuchtrecht. Ik geef graag het
voordeel van de twijfel. Ik wacht de
evaluatie met spanning af.
Heel blij ben ik dat de kwestie van
de orthopedagogen op een goed
spoor is gezet. Het sprak mij
bijzonder aan. Ik blijf dit met
belangstelling volgen.
Het is volkomen juist, dat een
medisch bedrijfje niet onder WVC
valt en dat de staatssecretaris geen
antwoord kan geven op een
desbetreffende vraag. Het valt in
ieder geval onder de Wet BIG. Dat is
nu juist de grote zorg. Als er op klein
terrein nog iets van de Wet
uitoefening geneeskunst terecht–
kwam, dan was het wel op dat punt.
Er heerste toen nog een medisch
monopolie. Als je een medisch
bedrijf wilde opzetten, moest je
bepaalde diploma's en een bepaalde
vaardigheidsgraad op medisch
terrein hebben. Dat valt nu weg. De
Wet BIG doet hieraan vrij weinig.
Wellicht kan deze zaak nog eens via
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de staatssecretaris of de ambtenaren
nader worden uitgediept. Het is geen
kwestie voor de Eerste Kamer. Mijn
excuses hiervoor. Mijn zorg gaat met
de staatssecretaris uit naar de
kwaliteit van de gezondheidszorg en
de medische bedrijfsuitoefening.
De minister van Justitie dank ik
voor zijn antwoorden op vragen over
de relatie tussen medisch tuchtrecht
en strafrecht. Deze antwoorden zijn
bijzonder helder overgekomen.

D
Mevrouw Van der Meer (PvdA):
Voorzitter. Ook ik dank de bewinds–
lieden voor hun uitvoerige antwoor–
den.
Natuurlijk heb ik niet gevraagd
naar het verschil tussen klachtrecht
en tuchtrecht. Dat kan ik zelf ook nog
wel begrijpen. Ik heb aangedrongen
op tijdig gehanteerd en goed
klachtrecht omdat ik meen dat
daarmee mogelijk een aantal
tuchtrechtzaken kan worden
voorkomen. Uit het antwoord van de
staatssecretaris maak ik op dat hij
het daarmee eens is.
Voorzitter. Ik ben niet helemaal
gelukkig met de reactie op mijn
opmerking over de taakverzwaring
voor het staatstoezicht. Graag had ik
een meer concrete reactie gekregen
dan de mededeling dat het "wordt
meegenomen". Ik hoor dat nu al heel
lang maar enig effect in positieve zin
heb ik er nog niet van gezien. Bij
vrijwel alle nieuwe wetgeving die tot
stand is gebracht of eraan komt, is
de rol van het staatstoezicht uiterst
essentieel. Als de uitvoering wordt
gefrustreerd doordat hiervoor
onvoldoende mensen worden
ingezet, zijn wij toch wel heel raar
bezig.

D
Mevrouw Van Leeuwen-Schut
(VVD): Voorzitter. Ik dank de
staatssecretaris voor zijn reacties. Hij
is dit debat al hoestend doorgeko–
men. Het wordt dan ook tijd dat hij
zich tot een van de in artikel 3 van
dit wetsvoorstel genoemde personen
wendt, waarbij het, naar ik hoop, niet
zal gaan om een voorbehouden
handeling. Het zal wel een vrij
simpele kwestie zijn maar ik adviseer
hem toch om naar een arts of een
apotheker te gaan.
Natuurlijk hebben wij niet in alles
onze zin gekregen. Dat is jammer,
maar als dat lukt, ben je spekkoper.
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De fractie van de VVD zal dit
wetsvoorstel haar steun niet
onthouden. Het belangrijkste
argument daarvoor is dat de
bestaande wetgeving niet langer
aansluit bij de maatschappelijke
realiteit. Er zijn veranderingen nodig,
zowel met betrekking tot de positie
van de patiënten/cliënten als met
betrekking tot de positie van de
beroepsbeoefenaren. Wij hopen dat
de scheidslijn die de staatssecretaris
aangaf tussen overheidsregulering
en vrijheid door hem goed in acht zal
worden gehouden, vooral met het
oog op het laatste begrip.

D
Mevrouw Van Wijngaarden (Groen
Links): Voorzitter. Ook ik dank de
bewindslieden voor hun antwoorden.
De beantwoording nam wel veel tijd
in beslag maar of de antwoorden
ook werkelijk uitgebreid waren, is
voor mij de vraag. In elk geval zijn
enkele door mij gestelde vragen nog
niet beantwoord.
Zo heb ik gevraagd of artikel 36,
lid 10, kan worden geschrapt. Die
vraag is toch een kort antwoord
waard. Wat de voorlichting over de
alternatieve geneeswijzen betreft,
heb ik de staatssecretaris een
uitstekend idee horen verwoorden. Ik
heb begrepen dat in de serie
Medisch centrum west een aantal
afleveringen zal worden gewijd aan
chronisch zieken. Ik neem aan dat wij
binnenkort ook afleveringen zullen
zien die handelen over alternatieve
geneeswijzen.
Ook heb ik nog geen reactie
gekregen op mijn vraag over de
mogelijkheid consumenten/patiënten
op te nemen in het tuchtcollege. Het
is voorts jammer dat de staatssecre–
taris geen heil ziet in het door mij
gegeven voorbeeld van Kasteiein en
Legemaate. Hij voert het argument
aan dat in de bedoelde situatie
controle achteraf op de voorbehou–
den handelingen plaatsvindt. Ik vind
dat argument niet sterk. Ik neem aan
dat wij hierover vaker met elkaar
zullen praten.
Vanwege de verbeteringen voor
verpleegkundigen die in deze wet
zijn opgenomen, wil Groen Links niet
zijn stem aan dit wetsvoorstel
onthouden.

D
De heer Holdijk (SGP): Voorzitter.
Het wordt bijna een eentonig refrein,
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maar desalniettemin wil ook ik
namens mijn fractie gezegd hebben
dat ik de bewindslieden erkentelijk
ben voor de zorgvuldige en adequate
beantwoording. Ik constateer dat
deze niet vanzelfsprekend is als men
zich bij voorbaat in hoofdzaak
gewonnen heeft gegeven. Daarom is
de waardering des te groter.
Ik heb kennisgenomen van de
beantwoording ter zake van de
Tijdelijke commissie BIG, in het
bijzonder van de mededeling dat de
commissie bij ministeriële regeling is
ingesteld. Dit is mij blijkbaar
ontgaan.
Ik ben de staatssecretaris ervoor
erkentelijk dat hij de suggestie heeft
willen overnemen om aan de dertien
punten die ter zake van het
tuchtrecht in de evaluatie betrokken
worden, het punt toe te voegen van
het toezicht en de controle op de
uitvoering, de effectuering, van
sancties, in het bijzonder de sancties
waarom het hier gaat, de voorlopige
maatregelen.
De minister heeft geantwoord op
het punt van de artsen die tevens
alternatieve genezers zijn. De
achtergrond van mijn vraag was
uiteraard hoe je zo goed mogelijk
garandeert dat ook deze beroeps–
beoefenaars vertrouwen kunnen
hebben in de tuchtrechtspraak. Ik
vind dat de minister wat al te
gemakkelijk zei dat je niet weer naar
uitbreiding moet streven en dat je de
deskundigheid op een andere manier
kunt binnenhalen. Het lijkt mij echter
essentieel voor het vertrouwen van
deze groep beroepsbeoefenaars dat
zij deze deskundigheid gegarandeerd
vinden in het college, hoe dan ook.
Het gaat niet om een jurist meer of
minder of een beroepsbeoefenaar
meer of minder, maar om iemand
die de alternatieve geneeswijzen
kent, van binnen uit.
De minister van Justitie is
eveneens ingegaan op de klachten
over de samenwerking tussen de
geneeskundige inspectie en Justitie.
Hij zal begrepen hebben dat dit niet
mijn klachten waren. Ik heb ze
ontleend aan een publikatie van de
in kringen van gezondheidsrecht
welbekende prof. Van der Mijn. Ik
weet niet of hij ook in de overleg–
groep zit waarop de minister duidde.
Dan kan hij daar met zijn klachten
terecht. Het gaat mij er uiteraard om
dat er in die samenwerking sprake is
van gelijkwaardigheid. Ik kan mij
voorstellen dat Justitie, gegeven de
wettelijke positie en mogelijkheden.
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een cruciale rol kan spelen. Ik pleit
ervoor dat Justitie verstandig met
eventuele concrete klachten op dit
punt omgaat.

D
Staatssecretaris Simons: Voorzitter.
Het lijkt in deze fase verantwoord dat
ik mede namens de minister van
Justitie grote dank uitspreek voor de
naar het zich laat aanzien unanieme
steun voor dit wetsontwerp. Ik ben
daar oprecht erkentelijk voor.
Mevrouw Michiels van Kessenich
heeft mij gecorrigeerd op het punt
van de openbaarheid van zittingen.
Het gaat dan niet om de verdienste–
hjkheid dat volgens de onderhavige
wet openbaarheid als regel gaat
gelden. Zij wees er ter relativering op
dat in een groot aantal praktijk–
situaties, waarvan met erkentelijk–
heid kennis is te nemen, in de
openbaarheid van zittingen de facto
is voorzien.
Ik worstel - nu, dat is te veel
gezegd; het betreft mijn natuurlijke
neiging in dezen - met mijn reactie
op hetgeen mevrouw Wessel
opmerkte, zelfs in tweede termijn.
Mevrouw Wessel merkte op dat zij
van de staatssecretaris - ik geloof
dat zij mij meer in het bijzonder
aansprak - wat meer van de
basisfilosofieën en dilemma's had
willen horen. Ik wil daar graag nog
een hele avond met haar over
spreken, want dat is een sport die ik
zeer graag beoefen. Maar ik heb mij
toch zoveel mogelijk geconcentreerd,
ook gegeven de veelheid van vragen,
op een zo praktisch mogelijke
beantwoording daarvan. Ik zou haar
opmerking als volgt willen verstaan;
het betreft de iedere keer wederke–
rende vraag aan de overheid bij
maatschappelijke verschijnselen en
ontwikkelingen. Collega Hirsch Ballin
en ik hebben daar eigenlijk dagelijks
mee te maken op ons gemeenschap–
pelijk terrein van medisch-ethische
ontwikkelingen, bijvoorbeeld
embryo-onderzoek: wat mag wel en
wat mag niet en tot hoever mag iets?
Ik denk ook aan orgaandonatie. Ten
aanzien van al dat soort kwesties kan
ik haar wel verzekeren dat het er
natuurlijk op enig moment op
aankomt hoe je dat reguleert in
wetteksten, maar dat wij beiden, en
vervolgens ook het kabinet, ons heel
diepgaand bezinnen, eigenlijk in
permanentie, op de meer fundamen–
tele vragen die daar achter liggen.
Dan is het wel eens zo dat bij zo'n
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behandeling van een wetsvoorstel in
een laatste fase dat soort meer
fundamentele vragen, die in de loop
van het proces toch voluit aan de
orde zijn geweest, onvoldoende
belicht worden. Maar ik houd mij
daarvoor aanbevolen.
Ten aanzien van het advies van de
Gezondheidsraad zeg ik tegen
mevrouw Wessel dat ik nu niet wil
twisten over de vraag of ik te snel of
niet te snel heb gereageerd. Ik meen
oprecht dat eigenlijk het enige punt
waar ik mij, in relatie tot het advies
van de Gezondheidsraad met
betrekking tot alternatieve behandel–
wijzen, van distantieer - dat is
overigens niet zo principieel - het
punt is, dat ik weinig brood zie in
een nieuwe centrale coördinatie–
commissie. Als het gaat om
onderzoek, opleiding en al dat soort
aspecten, dan kun je veel beter kijken
hoe wij dat in de bestaande
organisaties kunnen accommoderen,
in plaats van weer een nieuwe
centrale adviescommissie in te
stellen, ten aanzien waarvan over vijf
jaar een dan zittende bewindsman of
een dan zittende Kamer zegt dat er te
veel adviesorganen zijn. Ik ben daar
dus uiterst bescheiden in. Ik ervaar
het ook, in de afronding van de
advisering van de Gezondheidsraad,
als een soort noodsprong - nu, dat is
te veel gezegd; daar zou ik het advies
onrecht mee aandoen. Maar men
heeft iets proberen te vinden als
belichaming van het belang van de
alternatieve geneeskunde. Ik zoek dat
dus vooral niet in het oprichten van
nieuwe commissies, maar in het
daadwerkelijk mogelijk maken van
meer onderzoek naar alternatieve
methoden op hun wetenschappelijke
betekenis, enz.
Ten aanzien van het tuchtrecht
voor verpleegkundigen heeft
mevrouw Wessel zeker gelijk, als het
gaat om de betekenis van het
tuchtrecht. In het debat - dat is ook
mijn ervaring geweest in de
afgelopen vier jaar - had het er soms
wel de schijn van dat, als beroeps–
groepen het belang van tuchtrecht
voor hun eigen sector of hun eigen
beroepsgroep claimden, daar ook
wel eens een wat prestigieus
element in zat, terwijl het natuurlijk
in de kern gaat om de vraag: vind je
vanuit een oogpunt van bescherming
van patiënten of cliënten dat publiek
tuchtrecht echt een meerwaarde
heeft ten opzichte van allerlei
privaatrechtelijke afspraken binnen
verenigingsverband of anderszins?
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Daarop is beoordeeld van onze kant
welke beroepsgroepen nu in
aanmerking komen voor publiek
tuchtrecht. Ik vind in die optiek en
vanuit dat criterium gemeten
verpleegkundigen daadwerkelijk een
groep voor wie dit zou moeten gaan
gelden.
Over het punt van de kleine
medische bedrijven ben ik graag
bereid om met mevrouw Wessel de
dialoog voort te zetten en daar een
praktisch afspraak over te maken.
Mevrouw Van der Meer ben ik
erkentelijk dat zij in mijn richting
signaleert, dat er sprake was van een
misverstand in mijn beantwoording
over het klachtrecht en het tucht–
recht, en dat zij dat wel goed
begrepen had. Haar pleidooi was er
eerder op gericht om tijdig het
klachtrecht in te voeren. Nu, ik hoop
dat de andere zijde heel snel in staat
is het voorliggende wetsvoorstel tot
afronding te brengen, want ik deel
haar inzicht.
Wat betreft de taakverzwaring van
het staatstoezicht merk ik het
volgende op. Het lijkt er misschien
op in mijn beantwoording - ik zou
het toch willen tegenspreken - alsof
ik het met haar inzicht niet eens ben,
alsof niet tal van nieuwe kwaliteits–
vragen in de gezondheidszorg ook
niet een groter appel doen op de
deskundigheid van mensen bij de
inspectie, bij het staatstoezicht. Dat is
in algemene zin juist. Maar zoals het
zo vaak is: wij spreken wel over een
kleinere en een betere overheid. Er
doet zich hier een dagelijkse
spanning voor, als ik met de Kamer
overleg - niet in het bijzonder met de
Eerste Kamer - en de Kamer zegt: wij
zouden eigenlijk die ambitie nog
hebben en zoudt u daar niet eens
over willen denken en daar een
goede beleidsnotitie over uitbren–
gen? Tegelijkertijd is het diezelfde
kamer - ik zeg dat ook in dat huis die zegt: u moet toegroeien naar
kerndepartementen. Wij moeten de
overbelaste overheid wat nuanceren,
althans wat kritischer bejegenen. Ik
ervaar daar een permanente
spanning, ook in het parlementaire
debat. Bij de taakverzwaring van de
inspectie is er sprake van een
kwalitatief element. Wat kan een
modaal ziekenhuis, een academisch
ziekenhuis of een psychiatrische
inrichting zelf aan kwaliteitsborglng
doen en kan de rol van de inspectie
als het ware wat verschuiven naar
een ander niveau, naar het veel meer
beoordelen van kwaliteitssystemen
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die men zelf tot stand brengt en
bewaakt? Naarmate kwaliteits–
waarborgen in het veld steeds meer
als vanzelfsprekend worden gezien,
zal de rol van de inspectie verande–
ren. Dat vraagt ook een andere
kwalitatieve rol van de inspectie. !k
sluit bovendien niet uit, dat er ook
een kwantitatief element in zit, maar
ik draai het echter liever om; niet uit
een soort goedkoop koopmanschap
maar omdat ik ook daadwerkelijk van
mening ben, dat betere kwaliteit niet
alleen maar te verkrijgen is door
meer mensen. Soms gaat het ook
om de vraag of je niet op een andere
wijze moet werken en de zaak op een
andere manier moet organiseren. Dat
moeten wij eens tegen elkaar durven
te zeggen. Ik ben het daarom zeer
eens met deze inzet, maar ik wil het
nuanceren.
Mevrouw Van Leeuwen heeft mij
nog eens een paar praktische en
persoonlijke suggesties gedaan voor
de verbetering van mijn gezondheid.
De afgelopen jaren ben ik zo onder
de indruk geraakt van de kosten–
ontwikkeling, dat ik probeer een
bescheiden bijdrage te leveren door
niet te snel die drempel over te gaan.
Bovendien, als je hier lang hebt
gezeten, weet je ook wat de nadelen
zijn van sommige medische
behandelingen. Ik probeer het even
op eigen kracht uit te zingen. In ieder
geval adviseert mevrouw Van
Leeuwen mij om de chiropractor niet
te bezoeken.
Mevrouw Van Wijngaarden is
ingegaan op artikel 36. Defibrilatie is
na langdurige discussie aan de
overzijde en na deskundige adviezen
aan de lijst voor voorbehouden
handelingen toegevoegd, maar
hetzelfde geldt ten aanzien van
andere voorbehouden handelingen.
Bij de evaluatie moet blijken of die te
handhaven zijn, dan wel of er weinig
risico's zijn of nieuwe voorbehouden
handelingen worden toegevoegd. Ik
maak er geen principekwestie van.
Ik heb ook de kranteberichten over
Medisch Centrum West gelezen. De
Nationale Commissie Chronisch
Zieken sponsort blijkbaar sommige
televisieprogramma's, waaronder
Medisch Centrum West. Ik vind het al
een heel gelukkige ontwikkeling, dat
het departement daar niet op wordt
aangekeken. Vroeger stonden wij
namelijk zelf voor de vraag om zo'n
programma desgewenst te subsidië–
ren. Voor alle budgetten op mijn
begroting met betrekking tot
subsidieverzoeken van die tientallen
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verenigingen heb ik een club
gemaakt, die dat regelt. De Kamer
beoordeelt of men in algemene zin
dat budget voor chronische–
ziektebestrijding voldoende vindt.
Het is dus de verantwoordelijkheid
van een buiten de overheid gelegen
orgaan om de specifieke subsidies
toe te kennen. Dat heeft men
gedaan. Als men dat morgen doet
ten aanzien van voorlichting over
alternatieve geneeswijzen zult u mij
daar niet over horen.

D
Minister Hirsch Ballin: Voorzitter.
Voordat ik overga tot de beantwoor–
ding van de vragen, wil ik mij
aansluiten bij de woorden van
erkentelijkheid van collega Simons
voor de afhandeling van dit
wetsvoorstel, de afhandeling die nu
echt in zicht komt. Het is bijzonder
dat wij dat mogen meemaken, nadat
zovele voorgangers daaraan hebben
gewerkt. Dat geldt ook voor degenen
van WVC en Justitie, die ons
ambtelijk daarbij terzijde hebben
gestaan. Degenen die een blik naar
boven hebben geworpen, hebben
ongetwijfeld gezien dat dit mensen
moeten zijn, die het hebben
overgenomen van voorgangers van
voorgangers. Er zijn hier dus geen
mensen die het gevoel hebben "dat
wij dit nog mogen meemaken!"
maar wel velen, die de overtuiging
hebben, dat het goed is dat wij dit
lange, lange wetgevingsproces
mogen afsluiten.
Voorzitter. Mevrouw Michiels van
Kessenich heeft erop gewezen dat op
sommige punten de praktijk zich
inmiddels heeft ontworsteld aan de
oude regels, bijvoorbeeld op het
punt van de openbaarheid van de
zittingen. Ik heb de indruk dat dit niet
alom in den lande het geval is.
Mevrouw Michiels van Kessenich kan
het beoordelen uit de Haagse
praktijk. Maar ook al zou dat,
afgezien van Den Haag, het geval
zijn, dan ontslaat ons dat nog niet
van de plicht om dat ordentelijk
wettelijk te regelen. Dat is nu
voorzien in artikel 70 van het
wetsvoorstel.
De andere vraag die mevrouw
Michiels van Kessenich opwierp,
betrof het even aantal deskundigen
in het centraal medisch tuchtcollege:
als die het nu eens oneens zijn? Ik
heb weinig reden om dat met
bijzondere zorg tegemoet te zien. Mij
is gebleken, ook uit de mij overge–
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brachte waarneming van mensen die
het in de penitentiaire kamer van het
Arnhemse gerechtshof meemaken,
dat een even aantal deskundigen in
de praktijk niet tot onoverbrugbare
onenigheid tussen die deskundigen
hoeft te leiden. Ik wijs erop dat die
deskundigen uit de kring van
beroepsbeoefenaren zich in het
heilzame gezelschap bevinden van
drie juristen, die ongetwijfeld waar
nodig tot grotere eensgezindheid
zullen aanmoedigen. Ik denk dus dat
het zich in de praktijk wel zal voegen.
Nu hoop ik maar dat deze opmerking
er niet toe leidt dat deskundigen die
dit gehoord of gelezen hebben zich
tot onderlinge onenigheid geroepen
voelen.
Voorzitter. De heer Holdijk heeft de
vraag herhaald naar de alternatieve
artsen. Moet er in de samenstelling
van de medische tuchtcolleges niet
speciaal met hen rekening worden
gehouden? Daarbij gebruikte hij een
formulering die mij het gevoel geeft
dat ik misschien een beetje afstand
moet nemen van wat hij naar voren
bracht, in de hoop uiteraard dat ik
daarmee de steun van zijn fractie
voor dit wetsvoorstel niet op het spel
zet. Hij stelde: je moet dan toch
mensen hebben die dat type
medische praktijk van binnenuit
kennen. Dat zie ik toch iets anders.
Uiteraard mag je verwachten van
een medisch tuchtcollege dat men
zich een vakkundig oordeel kan
vormen omtrent de verrichte
handelingen of behandelingen. Maar
het gaat bij de samenstelling van die
medische tuchtcolleges niet om een
soort representatie van de beroeps–
groepen. Het gaat om het aanwezig
doen zijn van de vereiste deskundig–
heid om naar de maatstaven van het
vak de handeling te beoordelen.
Daarmee staat vast dat men niet per
se een alternatief arts hoeft te zijn
om een vakkundig medisch oordeel
over de toelaatbaarheid en de
aanvaardbaarheid van de verrichte
handelingen te vormen. Vandaar dat
ik vasthoud aan de benadering die ik
in eerste termijn volgde. Het kan zijn
dat die deskundigheid aanwezig is in
het college. Mocht er behoefte
bestaan aan een dieper inzicht in de
gebezigde alternatieve behandelings–
wijze, dan zal dat via het horen van
deskundigen kunnen worden
opgelost. Het oordeel dat het
tuchtcollege heeft te vellen, is van
tuchtrechtelijke aard, met inbegrip
van de daarvoor vereiste vakkundige
beoordeling van de toelaatbaarheid.
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Hirsch Ballin
Dan kom ik bij de kwestie van de
fricties, die ongetwijfeld in elke vorm
van samenwerking kunnen voorko–
men. Ik heb begrepen dat prof. Van
der Mijn die heeft gesignaleerd. Ik
wil nogmaals onderstrepen dat de
samenwerking, mede dankzij het
werk van de overleggroep
OM-inspecties, goed functioneert.
Mocht er incidenteel iets naar voren
komen dat aanleiding geeft tot zorg,
dan is het zeer welkom als de
overleggroep daarvan op de hoogte
wordt gesteld.
Mevrouw Van Wijngaarden sprak
over de positie van de patiënt als
consument bij het functioneren van
deze wet. Ik wijs erop, dat wij het
wetsvoorstel inzake de geneeskun–
dige behandelingsovereenkomst bij
de Tweede Kamer hebben ingediend.
Als de tijd het toelaat, zullen wij dat
ook in deze Kamer verdedigen. De
behandeling van dat wetsvoorstel is
de goede gelegenheid om het aspect
van de consument-patiënt aan de
orde te stellen alsmede het
functioneren van instellingen
waarbinnen de beroepsbeoefenaren
werkzaam zijn.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
Sluiting 18.32 uur
Besluiten en ingekomen stukken
Lijst van besluiten:
De voorzitter heeft na overleg met
het College van senioren besloten
om:
a. de openbare behandeling van het
volgende wetsvoorstel te doen
plaatsvinden op 30 november 1993:
Regelen inzake het verplaatsen
van de produktie van dierlijke
meststoffen (Wet verplaatsing
mestproduktie) (21114);
b. het voorbereidend onderzoek van
de volgende wetsvoorstellen door
de vaste Commissie voor weten–
schapsbeleid en hoger onderwijs
te doen plaatsvinden op:
16 november 1993
Regelen betreffende een algemeen
stelsel van erkenning van in de
Lid-Staten van de Europese
Gemeenschappen behaalde
hoger-onderwijsdiploma's waarmee
beroepsopleidingen van ten minste
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drie jaren worden afgesloten
(Algemene wet erkenning EG-hoger–
onderwijsdiploma's) (22543);
Regeling van de bestuurlijke
verhouding tussen de minister van
Onderwijs en Wetenschappen en de
Informatie Beheer Groep, voorheen
de Informatiseringsbank (Wet
verzelfstandiging Informatiserings–
bank) (23073);
de vaste Commissie voor financiën
te doen plaatsvinden op:
23 november 1993
Nieuwe bepalingen inzake
identificatie van cliënten bij
financiële dienstverlening (Wet
identificatie bij financiële dienstverle–
ning 1993) (23008);
Melding ongebruikelijke transac–
ties bij financiële dienstverlening
(Wet melding ongebruikelijke
transacties) (23009).
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:
1. de volgende door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
aangenomen wetsvoorstellen:
Wijziging van de regeling van de
milieu-effectrapportage in de Wet
milieubeheer (22608);
Wet belastingen op milieu–
grondslag (22849);
Invoering van en aanpassing van
een aantal wetten aan de Wet
belastingen op milieugrondslag
(Invoeringswet Wet belastingen op
milieugrondslag) (22851);
Goedkeuring van het op 25
februari 1991 te Espoo tot stand
gekomen Verdrag inzake milieu–
effectrapportage in grens–
overschrijdend verband, met
Aanhangsels (Trb. 1991, 104 en 174)
(22883);
Wijziging van de Paspoortwet in
verband met de invoering van de
Europese identiteitskaart als
reisdocument van Nederland en als
nationale identiteitskaart (22973,
R1456);
Wijziging van de
Besttïjdingsmiddelenwet 1962
(gesloten dossier) (23156);
Vaststelling van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk VI (Ministerie van Justitie)
voor het jaar 1994 (23400-VI).
Deze wetsvoorstellen zullen in
handen worden gesteld van de
desbetreffende commissies;
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2. de volgende missives van de
minister van Buitenlandse Zaken:
een, ter voldoening aan het ter
zake bepaalde in de Grondwet, ten
geleide van het Verdrag betreffende
de toepassing van de beginselen van
het recht zich te organiseren en
collectief te onderhandelen (IAOVerdrag nr. 98), Genève, 1 juli 1949
(Trb. 1972, 105, en 1979, 79) en het
Verdrag betreffende de bevordering
van het collectief onderhandelen
(lAO-Verdrag nr. 154), Genève, 19
juni 1981 (Trb. 1982, 99); alsmede
een toelichtende nota bij beide
Verdragen (griffienr. 111752);
een, ter voldoening aan het ter
zake bepaalde in de Grondwet, ten
geleide van het Verdrag inzake de
bescherming van het mariene milieu
in het noordoostelijk deel van de
Atlantische Oceaan; Parijs, 22
september 1992 (Trb. 1993, 16 en 14);
alsmede een toelichtende nota
(griffienr. 111751).
Deze missives zijn inmiddels gedrukt
en aan de leden toegezonden. De
tractatenbladen zijn neergelegd op
het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden;
3. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
de Overeenkomst tussen de regering
van het Koninkrïjk der Nederlanden
en de regering van de Republiek
Cuba inzake luchtdiensten tussen en
via de Nederlandse Antillen en Cuba;
Havanna, 7 oktober 1993 (griffienr.
111750);
een, van alsvoren, ten geleide van
de geannoteerde agenda voor de 93e
zitting van het Comité van Ministers
Raad van Europa (griffienr. 111753);
een, van de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken en van de
staatssecretaris van Justitie, inzake
de geannoteerde agenda van het
Uitvoerend Comité in het kader van
het Akkoord van Schengen (23
november 1993 te Parijs), met bijlage
(griffienr. 111749);
een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, inzake
decentralisatie van de huisvesting
HBO (griffienr. 111746);
een, van de staatssecretaris van
Financiën, inzake de fiscaliteit van
het wegvervoer (Ecofin 25.10.1993)
(griffienr. 111736)";
een, van alsvoren, ten geleide van
het verslag van de vergadering van
de Ecofin-Raad van 25 oktober 1993
(griffienr. 111736.1);
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een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, inzake de SVV–
haalbaarheidsstudie
Zuiderzeespoorlijn/Hanzespoorlijn;
met bijlage (griffienr. 111771);
een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, inzake
het JWG-signalement over het derde
kwartaal 1992, met bijlage (griffienr.
111739);
een, van alsvoren, inzake
onderzoek naar effecten van
lichamelijke arbeidsbelasting tijdens
de zwangerschap en de periode na
de bevalling; met bijlage (griffienr.
111745);
een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
inzake de adviezen van het Centraal
Orgaan Tarieven Gezondheidszorg
(COTG) en het Kontaktorgaan
Landelijke Organisaties van
Ziektekostenverzekeraars (KLOZ) met
betrekking tot hulp door tandprothe–
tici (griffienr. 111763);
een, van alsvoren, inzake
aanwijzingen aan het Centraal
Orgaan Tarieven Gezondheidszorg
(COTG), betreffende de uitvoering
van het financiële beleid 1994; met
bijlage (griffienr. 111740).
De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn neergelegd
op het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden (de bijiage met
het nootcijfer 1 is ter vertrouwelijke
kennisneming);
4. de volgende missives:
een, van de Pakistaanse Ambassa–
deur te 's-Gravenhage, ten geleide
van een op 1 november 1993 door
het Parlement van Pakistan
aanvaarde resolutie inzake de situatie
in Kashmir (griffienr. 111762);
een, van de plaatsvervangend
Directeur van het Kabinet der
Koningin, ten geleide van een aantal
door Hare Majesteit de Koningin
bekrachtigde voorstellen van wet
(griffienr. 111768);
een, van de Algemene Rekenka–
mer, ten geleide van het op 25
oktober 1993 door haar vastgestelde
rapport "Cultuurbehoud" (griffienr.
111767);
twee, van de commissarissen van
de Koningin in de provincie
Flevoland en in de provincie Utrecht,
inzake mogelijke ontbinding van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal
(griffienr. 111510.3 en 111510.4).
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De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn neergelegd
op het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden;
5. de volgende geschriften:
een, van S. Grisel te Gasteren,
inzake verevening pensioenrechten
bij scheiding (21893) (griffienr.
111305.22);
een, van mr. W.F. van Hattum te
Groningen, inzake de voorgestelde
wijziging van de vreemdelingenwet
(griffienr. 111620.5);
een, namens het hoofdbestuur van
de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak, inzake alsvoren
(griffienr. 111620.6).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor justitie;
een, van mr. S. Patijn, voorzitter
van de Vereniging van Exploitanten
van Waterleidingbedrijven in
Nederland (VEWIN) te Rijswijk,
inzake de wet op de Verbruiks–
belastingen op Milieugrondslag
(griffienr. 111765).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissies voor
financiën en voor ruimtelijke
ordening en milieubeheer;
een, van de Algemeen Secretaris
van het Koninklijk Nederlands
Ondernemersverbond (KNOV) te
Delft, inzake de wet brutering
overhevelingstoeslag lonen (23269)
(griffienr. 111761).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissies voor
ruimtelijke ordening en milieubeheer
en voor economische zaken;
een, van ir. J. van Roon te
Ottoland, inzake de ontwikkeling van
het Nederlands aandeel in het
Europees vrachtvervoer (griffienr.
111717).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
verkeer en waterstaat;
een, van A. Zeldenrust-Kamerling
te Zuid-Scharwoude, inzake de
Algemene Nabestaandenwet
(griffienr. 110427.8);
een, van Guus van Beek,
Assurantie– en Financieringskantoor
te Bergen op Zoom, inzake het
regeringsbeleid met betrekking tot de
Algemene Ouderdoms Wet (AOW)
(griffienr. 111718);
een, van W.J. Wiers te Dronten,
inzake wijzigingen in de arbowet
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(22898 en 22899) (griffienr. 111641.2).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor sociale
zaken en werkgelegenheid;
een, van de directeur van de
Vereniging van In– en
Verkoopcombinaties/VIV te
's-Gravenhage, inzake het voorstel
van wet tot wijziging van de
coördinatiewet Sociale Verzekering
en de Invorderingswet 1990 in
verband met de toepassing van de
ketenaansprakelijkheid in de
confectiesector (22958) (griffienr.
111715).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissies voor
sociale zaken en werkgelegenheid en
voor economische zaken;
een, van de directeur van de NV
Waterwinningbedrijf Brabantse
Biesbosch, inzake de bedreiging van
de drinkwatervoorziening door
verontreiniging van de Maas met
bestrijdingsmiddelen (griffienr.
111754).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissies voor
verkeer en waterstaat, voor
landbouw, natuurbeheer en visserij
en voor ruimtelijke ordening en
milieubeheer.
De voorzitter stelt voor, deze
geschriften voor kennisgeving aan te
nemen.
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Noten
. Noot 1 (zie blz. 294)
TRANSPONERINGSTABEL

19522
Regelen inzake beroepen op het gebied van de
individuele gezondheidszorg (Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg)
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is de artikelnummering van
dit wetsvoorstel gewijzigd. In de linker kolom staat de artikelnummering
vermeld van het nader gewijzigd voorstel van wet het nader gewijzigd
voorstel van wet (TK ondernr. 22). In de rechter kolom staat de artikel–
nummering vermeld van het gewijzigd voorstel van wet (EK-nr. 327,
1991-1992)
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