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Het gewijzigd voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt.

In artikel 2, derde lid, vervalt «– met uitzondering van het in artikel 122
bepaalde –».

B
In artikel 3, eerste lid, vervalt:
fysiotherapeut,
oefentherapeut-Mensendieck,
oefentherapeut-Cesar,
diëtist,
mondhygiënist,
logopedist,
ergotherapeut,
podotherapeut,.

De artikelen 29 tot en met 44 en 50 alsmede de boven de artikelen 29,
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 en 50 gestelde opschriften vervallen.

Artikel 51 wordt gewijzigd als volgt.
1. Het eerste lid komt te luiden als volgt.
1. Bij algemene maatregel van bestuur kan ter bevordering van een
goede uitoefening van individuele gezondheidszorg de opleiding tot een
bij de maatregel aangewezen beroep worden geregeld of aangewezen.
2. In het tweede lid wordt «personen die voldoen aan de krachtens het
eerste lid gestelde regelen» vervangen door: personen die de krachtens
het eerste lid geregelde of aangewezen opleiding hebben voltooid.
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3. Na het tweede lid worden, onder vernummering van het derde lid
tot vijfde lid, twee leden toegevoegd, luidende:
3. Aan degenen die de krachtens het eerste lid geregelde of aange–
wezen opleiding tot dat beroep hebben voltooid, is het recht voorbe–
houden een bij algemene maatregel van bestuur aangegeven titel te
voeren.
4. Het is degene wie het recht tot het voeren van een krachtens het
derde lid geregelde titel niet toekomt, verboden deze titel, een daarop
gelijkende benaming dan wel een op die titel betrekking hebbend onder–
scheidingsteken, aangegeven met toepassing van artikel 107 of daarmee
in hoofdzaak overeenstemmend, te voeren.

In artikel 53, achtste lid, eerste volzin, wordt «uitvoeren» vervangen
door «verrichten» en in de tweede volzin wordt «en 55» vervangen door
«, 55 en 55a».

In artikel 55, onder a, wordt «de mogelijkheid tot toezicht door de
opdrachtgever op het verrichten van de handeling en tot zijn persoonlijke
tussenkomst voldoende is verzekerd» vervangen door: toezicht door de
opdrachtgever op het verrichten van de handeling en de mogelijkheid tot
tussenkomst van een zodanig persoon voldoende zijn verzekerd.

Na artikel 55 wordt een artikel toegevoegd, luidende:
Artikel 55a
1. Indien een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg zulks
vordert, wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald dat tot het
gebied van deskundigheid van personen, behorende tot een der in het
tweede lid genoemde categorieën, wordt gerekend het verrichten van bij
de maatregel aangewezen categorieën van handelingen, behorende tot
de bij of krachtens de artikelen 53 en 54 omschreven categorieën van
handelingen, zonder toezicht door de opdrachtgever en zonder diens
tussenkomst.
2. Ingevolge het eerste lid kunnen de volgende categorieën van
personen worden aangewezen:
a. categorieën van personen die in een bij het eerste lid bedoelde
algemene maatregel van bestuur aangewezen register staan
ingeschreven;
b. categorieën van personen die een krachtens artikel 51, eerste lid,
geregelde of aangewezen opleiding hebben voltooid;
c. categorieën van personen, behorende tot de onder a of b bedoelde
categorieën van personen.

H
Artikel 56 wordt gewijzigd als volgt.
1. De aanhef van het eerste lid komt te luiden: Bij algemene maatregel
van bestuur kunnen voor degenen die in een bij de maatregel aange–
wezen register ingeschreven staan of die een bij de maatregel aange–
wezen beroep uitoefenen waarvan de opleiding krachtens artikel 51,
eerste lid, is geregeld of aangewezen, dan wel voor bij de maatregel
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aangewezen categorieën van zodanige personen, regels worden gesteld,
inhoudende:.
2. In het tweede lid vervalt: ingeschreven in een register,.

I
In artikel 105, tweede lid, wordt «een algemene maatregel van bestuur
als bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, en 56, eerste lid,» vervangen
door: een algemene maatregel van bestuur waarbij ten aanzien van een
bij de maatregel aangewezen beroep voor de eerste maal toepassing
wordt gegeven aan de artikelen 8, 51 of 56, dan wel van een algemene
maatregel van bestuur, inhoudende intrekking van een algemene
maatregel van bestuur waarbij ten aanzien van een bepaald beroep
toepassing is gegeven aan de artikelen 8, 51 of 56.

Artikel 106 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid wordt «degene die als beoefenaar van een in deze
wet geregeld beroep op het gebied van de individuele gezondheidszorg»
vervangen door: degene die als beoefenaar van een beroep dat geregeld
is in deze wet of waarvan de opleiding krachtens artikel 51, eerste lid, is
geregeld of aangewezen,.
2. In het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot
van onderdeel b door een punt-komma, na dat onderdeel een nieuw
onderdeel toegevoegd, luidende:
c. het in artikel 51, vierde lid, gestelde verbod, voor zover het de titel
betreft waarvan het voeren voorbehouden is aan degenen die de
krachtens artikel 51, eerste lid, geregelde of aangewezen opleiding tot
het betrokken beroep hebben voltooid.
3. Aan het slot van het tweede lid wordt toegevoegd: onderschei–
denlijk degene die een krachtens artikel 51, eerste lid, geregelde of
aangewezen opleiding tot een bepaald beroep heeft voltooid.
4. In het derde lid wordt «De in het eerste lid bedoelde persoon»
vervangen door: De in het eerste lid bedoelde persoon die een in deze
wet geregeld beroep uitoefent.

K
Artikel 107 komt te luiden:
Artikel 107
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten
aanzien van het gebruik van een bij de maatregel aangegeven onder–
scheidingsteken door degenen die in een bij de maatregel aangewezen
register ingeschreven staan of aan wie krachtens artikel 51, derde lid, het
recht is voorbehouden een krachtens dat artikellid aangegeven titel te
voeren.

In artikel 111 wordt «119, derde lid, of 122, tweede lid,» vervangen
door: of 119, derde lid,.

M
In artikel 113 wordt «artikel 4, tweede lid, of 16, tweede lid,»
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vervangen door: de artikelen 4, tweede lid, 16, tweede lid, 51, vierde lid,
of 122, tweede lid,.

N
In artikel 118, vierde lid, vervalt:
fysiotherapeut,
oefentherapeut-Mensendieck,
oefentherapeut-Cesar,
diëtist,
mondhygiënist,
logopedist,
ergotherapeut,
podotherapeut,.

Artikel 121 komt te luiden:
Artikel 121
1. Voor de toepassing van de artikelen 51, vierde lid, en 109 worden
met degenen die een krachtens artikel 51, eerste lid, geregelde of aange–
wezen opleiding tot een bepaald beroep hebben voltooid, gelijkgesteld:
a. personen die vóór het tijdstip waarop voor het desbetreffende
beroep een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 51, derde
lid, in werking treedt de bevoegdheid hadden verkregen tot de
uitoefening van het desbetreffende beroep dan wel de bevoegdheid
hadden verkregen tot het voeren van een op dat beroep betrekking
hebbende titel;
b. personen die een wettelijk geregelde opleiding tot het desbetref–
fende beroep vóór het tijdstip waarop voor dat beroep een algemene
maatregel van bestuur krachtens artikel 51, derde lid, in werking treedt,
hebben aangevangen en nadien hebben voltooid;
c. personen, andere dan de onder a en b bedoelde, die het betref–
fende beroep hebben uitgeoefend gedurende een aaneengesloten
periode van tenminste zes maanden in het tijdvak van vijf jaren, onmid–
dellijk voorafgaande aan het tijdstip waarop voor dat beroep een
algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 51, derde lid, in
werking treedt en ten aanzien van wie Onze Minister op hun daartoe
strekkende aanvrage heeft verklaard dat hun verworven vakbekwaamheid
geacht kan worden gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig te zijn aan
de vakbekwaamheid welke uit het voltooid hebben van de krachtens
artikel 51, eerste lid, geregelde of aangewezen opleiding tot het desbe–
treffende beroep kan worden afgeleid.
2. De beoordeling of de vakbekwaamheid van een persoon als bedoeld
in het eerste lid, onder c, geacht kan worden gelijkwaardig of nagenoeg
gelijkwaardig te zijn aan die welke mag worden afgeleid uit het voltooid
hebben van de krachtens artikel 51, eerste lid, geregelde of aangewezen
opleiding tot het desbetreffende beroep, geschiedt aan de hand van het
bezit van door Onze Minister aangewezen getuigschriften, door het
afnemen van een proef, of, ter beoordeling van Onze Minister, op andere
wijze, eventueel nadat de betrokkene gelegenheid is gelaten tot het
volgen van aanvullende opleiding.
3. Een aanvrage als bedoeld in het eerste lid, onder c, is slechts
ontvankelijk indien zij wordt ingediend binnen zes maanden na het
tijdstip waarop een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in
artikel 51, derde lid, ten aanzien van het desbetreffende beroep in
werking is getreden. Later ingediende aanvragen kunnen slechts in
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behandeling worden genomen indien een aannemelijke oorzaak voor de
vertraging aanwezig is, en in dat geval slechts binnen twee maanden
nadat de oorzaak heeft opgehouden te werken.

Artikel 122 komt te luiden:
Artikel 122
1. Aan degenen die vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is
getreden de bevoegdheid tot uitoefening van heilgymnastiek en massage
hadden verkregen krachtens artikel 8, eerste lid, van de Wet op de
paramedische beroepen (Stb. 1963, 113) dan wel op de in artikel 41,
tweede of vierde lid, van die wet omschreven voet, is het recht voorbe–
houden de titel van heilgymnast-masseur te voeren.
2. Het is degene wie het recht tot het voeren van de in het eerste lid
geregelde titel niet toekomt, verboden die titel of een daarop gelijkende
benaming te voeren.
3. Tot het gebied van deskundigheid van de personen, bedoeld in het
eerste lid, wordt gerekend het verrichten van bij algemene maatregel van
bestuur te omschrijven handelingen op het gebied van de bewegingsthe–
rapie en de massagetherapie, voor zover zij liggen op het gebied van de
geneeskunst en het verrichten ervan geschiedt:
a. op grond van een door een arts afgegeven voorschrift dat aan de bij
de maatregel te stellen eisen voldoet, en,
b. met inachtneming van de regels, bij de maatregel te stellen
aangaande de verdere betrekkingen tot die arts ter zake van de behan–
deling die wordt gegeven.
4. Tot het gebied van deskundigheid van de personen, bedoeld in het
eerste lid, wordt mede gerekend het verrichten van handelingen, recht–
streeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende diens
gezondheidstoestand te bevorderen of te bewaken, welke overeenkomen
met de handelingen, bedoeld in het derde lid, doch niet liggende op het
gebied van de geneeskunst.
Q

Artikel 123 vervalt.

Artikel 158 wordt gewijzigd als volgt.
1. Na «de Wet op de paramedische beroepen (Stb. 1963, 113),»
vervalt: alsmede.
2. Na «de Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters (Stb.
1963, 289)» wordt toegevoegd: , alsmede de Wet inzake de tandpro–
thetici (Stb. 1989,329).
Toelichting
Algemeen
Tijdens het mondeling overleg van de vaste Commissie voor de volks–
gezondheid van de Tweede Kamer met de Staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur op 25 januari 1990 is door de ondergete–
kende toegezegd dat in het wetsvoorstel een specifieke regeling zal
worden opgenomen voor die categorieën van personen, waarvan na het
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doorlopen van hun opleiding gezegd kan worden dat zij zonder (fysiek)
toezicht of tussenkomst anderszins van hun opdrachtgever een of meer
voorbehouden handelingen op deskundige wijze kunnen verrichten. Door
de onderhavige nota wordt aan het wetsvoorstel een artikel toegevoegd
(artikel 55a) waarin een zodanige regeling is opgenomen (zie onderdeel
G van deze nota).
Tijdens vorenbedoeld mondeling overleg bleek in het algemeen
overeenstemming te bestaan over een samenstel van motieven voor
regeling van beroepen bij of krachtens de wet, dat een wijziging betekent
ten opzichte van het in de memorie van toelichting en de memorie van
antwoord aangegeven samenstel van motieven. Door de onderhavige
nota worden in het voorstel van Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg de wijzigingen aangebracht die voortvloeien uit het
bedoelde samenstel van motieven.
In het nieuwe samenstel van motieven is de behoefte aan publieks–
voorlichting geen motief meer voor regeling van een beroep in artikel 3,
maar is het in plaats daarvan een motief voor regeling van het beroep
krachtens artikel 51. Dit brengt onder meer met zich dat de beroepen die
in artikel 3 waren genoemd uitsluitend om reden dat er behoefte bestaat
aan voorlichting van het publiek omtrent de vraag wie op een bepaald
terrein deskundig mag worden geacht, uit dat artikel moeten worden
geschrapt. Dit zijn de beroepen van fysiotherapeut, oefentherapeut–
Mensendieck, oefentherapeut-Cesar, diëtist, mondhygiënist, logopedist,
ergotherapeut en podotherapeut. Voor die beroepen wordt derhalve
geen stelsel van constitutieve registratie en titelbescherming in het leven
geroepen. Het ligt in het voornemen om voor de betrokken beroepen een
regeling te treffen bij een algemene maatregel van bestuur krachtens
artikel 51.
Teneinde te voorzien in een wettelijk instrument voor de publieksvoor–
lichting met betrekking tot beoefenaren van krachtens artikel 51
geregelde beroepen wordt in dat artikel de basis gelegd om bij algemene
maatregel van bestuur aan personen die aan bij de maatregel aange–
geven eisen ter zake van de opleiding voldoen, het recht voor te
behouden een strafrechtelijk beschermde (opleidings)titel te voeren.
Voorts kan het, mede gezien de omstandigheid dat een aantal
beroepen thans uit artikel 3, eerste lid, worden geschrapt, welke te zijner
tijd krachtens artikel 51 zullen worden geregeld, wenselijk zijn om ten
aanzien van een of meer van de in artikel 56 genoemde onderwerpen een
regeling te treffen ten aanzien van krachtens artikel 51 geregelde
beroepen. Door wijziging van artikel 56 wordt de mogelijkheid daartoe
geopend.
Artikelsgewijs
Onderdeel A
Door de in onderdeel P van deze nota opgenomen wijziging wordt in
artikel 122 niet langer voorzien in een register voor
heilgymnast-masseurs. Om die reden kan de in artikel 2, derde lid,
opgenomen verwijzing naar artikel 122 vervallen.
Onderdelen B en C
Voor een toelichting op de in deze onderdelen opgenomen wijzigingen
wordt verwezen naar het algemene deel van deze toelichting.
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Onderdeel D
In artikel 51, eerste lid (oud), was uitsluitend bepaald dat regels
kunnen worden gesteld ten aanzien van de opleiding tot een bepaald
beroep. In de memorie van toelichting is aangegeven dat zulks slechts
dient te geschieden als de opleiding tot dat beroep niet op andere wijze
toereikend kan worden geregeld en er een publiek belang aanwezig is om
de opleiding tot het beroep van overheidswege te regelen (kamerstukken
II, 1985-1986, 19 522, nr. 3, blz. 10). In het nieuwe samenstel van
motieven zijn er echter drie motieven voor regeling van een (niet in
artikel 3 geregeld) beroep krachtens artikel 51, te weten:
1. de opleiding tot het betrokken beroep is niet op andere (bijv. parti–
culiere) wijze toereikend geregeld, terwijl er een publiek belang aanwezig
is om de opleiding tot dat beroep van overheidswege te regelen;
2. met het oog op de voorlichting van het publiek dient voor personen
die de opleiding tot het betrokken beroep hebben voltooid een (oplei–
dings)titel te worden geregeld;
3. ten aanzien van het betrokken beroep dient toepassing te worden
gegeven aan artikel 55a.
Bedacht moet worden dat voor een beroep sprake kan zijn van een van
de onder 2 en 3 genoemde motieven, terwijl de opleiding tot dat beroep
op andere (bijv. particuliere) wijze reeds toereikend is geregeld. In dat
geval behoeft de opleiding niet meer te worden geregeld krachtens
artikel 51, eerste lid, maar kan volstaan worden met het aanwijzen van
de desbetreffende opleiding. Door de wijziging van het eerste lid van
artikel 51 wordt de mogelijkheid hiertoe geopend.
Het ligt in de rede dat krachtens het tweede lid ook voor personen die
een krachtens het eerste lid aangewezen opleiding hebben voltooid het
deskundigheidsterrein wordt omschreven. Het tweede lid is in die zin
gewijzigd.
Met name het aanmerken van de behoefte aan publieksvoorlichting als
een motief voor regeling van een beroep krachtens artikel 51 - dit motief
doet zich voor ten aanzien van beoefenaren van beroepen die zich
zelfstandig rechtstreeks tot het publiek richten - brengt met zich dat in
dat artikel de mogelijkheid dient te worden geopend om aan personen
waarvoor zulks uit een oogpunt van publieksvoorlichting aangewezen is
het recht voor te behouden een bij maatregel aan te geven titel te
voeren. Ook daar waar dit motief niet aanwezig is en het beroep
vanwege een andere reden geregeld wordt krachtens artikel 51 is er bij
nadere overweging aanleiding over te gaan tot titelbescherming door
bescherming van het diploma. Dit geschiedt in het nieuwe derde lid van
artikel 51.
Overigens zij opgemerkt dat, nu artikel 51 geen stelsel van constitu–
tieve registratie kent, een krachtens het derde lid te regelen titel niet kan
voortvloeien uit de inschrijving in een (constitutief) register, maar in
plaats daarvan gekoppeld moet worden aan het voltooien van een
bepaalde opleiding. De krachtens het derde lid te regelen titels zullen
dus geen beroepstitels zijn (zoals in artikel 3), maar opleidingstitels.
Anders dan een beroepstitel (die weer kan worden afgenomen door
schrapping van de betrokkene uit het constitutieve register) is een
krachtens het derde lid van artikel 51 geregelde opleidingstitel niet
afneembaar.
Het vierde lid (nieuw) hangt ten nauwste samen met het in het derde
lid vervatte recht op het voeren van een bepaalde titel. Het in het vierde
lid opgenomen verbod stemt in hoofdzaak overeen met het in artikel 4,
tweede lid, opgenomen verbod ten aanzien van het onrechtmatig voeren
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van de titel. Handelen in strijd met artikel 51, vierde lid, wordt door de
wijziging van artikel 113 op dezelfde wijze gesanctioneerd als handelen
in strijd met artikel 4, tweede lid (zie onderdeel M van deze nota van
wijziging).
Onderdeel E
Door de woordvoerder van de fractie van de S.G.P. is tijdens het in het
algemeen deel van deze toelichting reeds genoemde mondeling overleg
van 25 januari 1990 opgemerkt dat het zijns inziens juist is om in het
wetsvoorstel steeds de term «verrichten» van voorbehouden handelingen
te hanteren. Hij wees er evenwel terecht op dat dit in het wetsvoorstel op
één plaats niet is geschied.
Door de onderhavige wijziging van de eerste volzin van artikel 53,
achtste lid, wordt deze oneffenheid ongedaan gemaakt. Voorts is
wijziging gebracht in de tweede volzin van het achtste lid van genoemd
artikel. Deze wijziging houdt verband met de opname van artikel 55a (zie
onderdeel G van de nota van wijziging).
Onderdeel F
Artikel 55, onder a, is in die zin aangescherpt dat in de daar aan de
orde zijnde gevallen de noodzaak van toezicht op het verrichten van de
voorbehouden handeling door een medewerker beter wordt vastgelegd
dan tot dusverre het geval was: in plaats van «de mogelijkheid tot
toezicht» die voldoende verzekerd moet zijn wordt nu gesproken over
«toezicht» dat voldoende moet zijn verzekerd.
Onderdeel G
Artikel 55a strekt ertoe de mogelijkheid te bieden om een specifieke
regeling te treffen ten aanzien van specifieke categorieën van beroeps–
groepen die bepaalde voorbehouden handelingen verantwoord zonder
(fysiek) toezicht of tussenkomst anderszins van degene die hun een
opdracht daartoe heeft gegeven, kunnen verrichten. Daarmee worden
bedoelde categorieën van personen onderscheiden van andere catego–
rieën van medewerkers. Eerstbedoelde categorieën worden wettelijk
deskundig verklaard om de betrokken voorbehouden handelingen zonder
fysiek toezicht of tussenkomst van de betrokken opdrachtgever te
verrichten.
De hierbedoelde bepaling kan worden toegepast ten aanzien van in de
wet geregelde beroepen dan wel beroepen die worden geregeld
krachtens artikel 51. Voor wat betreft de in deze wet geregelde beroepen
moet met name worden gedacht aan de verpleegkundigen; het ligt in het
voornemen in ieder geval ten aanzien van die beroepsgroep over te gaan
tot het treffen van een regeling als bedoeld in dit artikel. In het algemeen
zij opgemerkt dat de onderhavige bepaling er uitsluitend voor bedoeld is
die categorieën van beroepsbeoefenaren aan te wijzen die, gezien hun
opleiding, uit een oogpunt van individuele gezondheidszorg verantwoord
zelfstandig in de hierbedoelde zin voorbehouden handelingen kunnen
verrichten. Zonder dat op deze plaats een uitspraak kan worden gedaan
omtrent het preciese aantal beroepen dat voor aanwijzing in aanmerking
komt, zal ten aanzien van de toepassing van dit artikel een terughoudend
wetgevingsbeleid worden gevoerd. In de tekst van het artikel is dit tot
uitdrukking gebracht in de zinsnede: indien een goede uitoefening van
individuele gezondheidszorg zulks vordert. Voor de aanwijzing in deze
sfeer zal van beslissende betekenis zijn dat de opleiding opleidt tot het
«toezichtloos» verantwoord verrichten van voorbehouden handelingen en
dat het onderdeel voorbehouden handelingen een belangrijk element is
in de vaardigheden die in de opleiding worden verworven.
Aanwijzing van een beroepsgroep krachtens artikel 55a brengt met
zich dat, indien zodanige beroepsgroep niet om een andere reden bij of
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krachtens de wet is geregeld, zij om reden van zodanige aanwijzing
wordt geregeld krachtens artikel 51.
Voor de goede orde zij tenslotte nog vermeld dat voor degenen die
behoren tot de krachtens artikel 55a aangewezen (sub)categorieën van
beroepsbeoefenaren uiteraard ook artikel 52 geldt. Dit artikel verklaart de
betrokkenen bevoegd om de betrokken voorbehouden handeling te
verrichten indien aan de in dat artikel gestelde voorwaarden (betreffende
onder meer de (individuele) bekwaamheid) is voldaan.
Onderdeel H
In artikel 56 (oud) was reeds de mogelijkheid geopend om bij
algemene maatregel van bestuur regels met betrekking tot bepaalde
aspecten van de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stellen voor
personen die in een in artikel 3 bedoeld register staan ingeschreven.
Zoals reeds is opgemerkt in het algemene deel van deze toelichting,
wordt het wenselijk geoordeeld om de mogelijkheid te openen zodanige
regels eveneens te stellen voor beoefenaren van beroepen waarvoor
toepassing is gegeven aan artikel 51. Deze mogelijkheid wordt geopend
door de wijziging van de aanhef van artikel 56, eerste lid.
Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat de woorden «zodanige
personen» in de nieuwe aanhef van artikel 56, eerste lid, betrekking
hebben op zowel de personen die staan ingeschreven in een overeen–
komstig artikel 3 ingesteld register als de personen die een beroep uitoe–
fenen waarvan de opleiding krachtens artikel 51, eerste lid, is geregeld of
aangewezen.
Door de wijziging van het tweede lid van artikel 56 wordt bewerk–
stelligd dat het in dat artikellid opgenomen criterium ten aanzien van de
toepassing van het eerste lid ook geldt voor het stellen van de in laatst–
genoemd lid bedoelde regels voor beoefenaren van beroepen waarvoor
toepassing is gegeven aan artikel 51.
Onderdeel I
In het in het algemeen deel van deze toelichting vermelde mondeling
overleg is door een aantal leden van de Tweede Kamer verzocht om de
z.g. voorhangprocedure ook van toepassing te verklaren op maatregelen
krachtens artikel 51. Aan dit verzoek is gevolg gegeven door wijziging
van artikel 105, tweede lid.
In het artikellid was reeds opgenomen dat de voorhangprocedure van
toepassing is ten aanzien van algemene maatregelen van bestuur
krachtens de artikelen 8 (periodieke registratie) en 56 (facetten van de
kwaliteit van de beroepsuitoefening). Daaraan worden nu toegevoegd de
maatregelen krachtens artikel 51.
Teneinde te voorkomen dat de voorhangprocedure ook zou moeten
worden toegepast ten aanzien van technische wijzigingen van bedoelde
algemene maatregelen van bestuur (juist bij het stellen van opleidings–
eisen doet zich van tijd tot tijd de behoefte voor aan technische
herziening van dergelijke eisen) wordt de voorhangprocedure van
toepassing verklaard op de situaties waarvoor die is bedoeld: het voor de
eerste keer toepassing geven ten aanzien van een bepaald beroep aan de
artikelen 8, 51 en 56 alsmede het intrekken van die regelingen.
Onderdeel J
Door de in de punten 1 en 2 opgenomen wijzigingen wordt voor
personen die in de uitoefening van een krachtens artikel 51, eerste lid,
geregeld of aangewezen beroep werkzaam zijn bij een in Nederland
verblijvend onderdeel van een bondgenootschappelijke krijgsmacht ter
zake van het voeren van de titel een regeling getroffen die in hoofdlijnen
overeenkomt met de regeling ter zake van het voeren van de titel door
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personen die in de uitoefening van een in artikel 3 genoemd beroep
werkzaam zijn bij een krijgsmacht-onderdeel als vorenbedoeld.
De wijziging van het tweede lid is een gevolg van de wijziging van het
eerste lid, te weten een uitbreiding van de bepaling met degenen die een
beroep uitoefenen waarvan de opleiding krachtens artikel 51, eerste lid,
geregeld of aangewezen is.
De wijziging van het derde lid is nodig in verband met de wijziging van
het eerste lid van dat artikel. Ten gevolge van de in punt 1 opgenomen
wijziging heeft het eerste lid namelijk niet meer uitsluitend betrekking op
beoefenaren van in artikel 3 van de wet geregelde beroepen, maar
eveneens op beoefenaren van bij of krachtens artikel 51 geregelde
beroepen. Het derde lid dient, gezien het doel van die bepaling, echter
alleen te gelden voor beoefenaren die een in artikel 3 geregeld beroep
uitoefenen. Dit wordt door de in punt 4 opgenomen wijziging bewerk–
stelligd.
Onderdeel K
Door de onderhavige wijziging wordt geregeld dat bij algemene
maatregel van bestuur aan personen aan wie op grond van het bepaalde
krachtens artikel 51, derde lid, het recht is voorbehouden een bepaalde
titel te voeren, tevens het recht kan worden verleend om een bij de
maatregel aangegeven onderscheidingsteken te voeren.
Indien voor een bepaalde categorie van personen toepassing is
gegeven aan artikel 107, is het anderen op grond van artikel 51, vierde
lid (nieuw), verboden het desbetreffende onderscheidingsteken of een
teken dat daarmee in hoofdzaak overeenstemt, te voeren.
Onderdeel L
Door de in dit onderdeel opgenomen wijziging vervalt de verwijzing
naar artikel 122, tweede lid. Reden hiervoor is dat het bepaalde in artikel
122, tweede lid (oud), is vervallen (zie onderdeel P van deze nota).
Onderdeel M
Voor een toelichting op de wijziging van artikel 113 wordt verwezen
naar de toelichting op de wijzigingen van de artikelen 51 en 122 (zie de
onderdelen D en P van de onderhavige nota).
Onderdeel N
Door de wijziging van artikel 118, vierde lid, worden de beroepen van
fysiotherapeut, oefentherapeut-Mensendieck, oefentherapeut-Cesar,
diëtist, mondhygiënist, logopedist, ergotherapeut en podotherapeut
geschrapt uit de in dit artikellid opgenomen lijst van beroepen. Dit is een
consequentie van het schrappen van de betrokken beroepen uit artikel 3,
eerste lid. Voor de personen voor wie krachtens artikel 51, derde lid, een
strafrechtelijk beschermde titel in het leven zal worden geroepen, is een
overgangsbepaling opgenomen in artikel 121 (nieuw) (zie onderdeel 0
van deze nota).
Onderdeel O
In artikel 121 was een overgangsregeling opgenomen voor personen
die vóór het tijdstip waarop de opleiding tot een bepaald beroep
krachtens artikel 51, eerste lid, is geregeld of aangewezen, een voordien
reeds wettelijk geregelde opleiding tot dat beroep hadden voltooid dan
wel reeds hadden aangevangen en nadien voltooid. De in artikel 121,
oud, opgenomen overgangsbepaling betrof de toepassing van artikel
109. Deze regeling behoeft uitbreiding aangezien nu ook de gevallen van
toepassing van artikel 51, vierde lid, (bescherming opleidingstitel)
daaronder moeten worden gebracht.
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Bij de gewijzigde overgangsregeling is zoveel mogelijk aansluiting
gezocht bij de in de artikelen 118-120 opgenomen overgangsregeling
voor beoefenaren van in artikel 3 geregelde beroepen. Dit geldt ook ten
aanzien van de in het eerste lid, onder c, opgenomen categorie waarvoor
de overgangsregeling mede is bedoeld, te weten de beroepen die,
voordat zij ingevolge artikel 51 werden geregeld, geen wettelijke regeling
kenden.
Onderdelen Pen Q
Vóór de onderhavige wijzigingen was de overgangsregeling voor
heilgymnast-masseurs opgenomen in de artikelen 122 en 123. Thans is
de regeling opgenomen in artikel 122 (nieuw). Artikel 123 (oud) is
vervallen.
Op grond van artikel 122 (oud) was voor de heilgymnast-masseur een
stelsel van constitutieve registratie en titelbescherming in het leven
geroepen. Reden hiervoor was dat het betrokken beroep te vergelijken is
met enige paramedische beroepen waarvoor het in het voornemen lag
een stelsel van constitutieve registratie in het leven te roepen. Nu de
paramedische beroepen uit artikel 3 worden geschrapt en krachtens
artikel 51 zullen worden geregeld, ligt het in de rede om ook voor de
heilgymnast-masseurs geen constitutief register meer in te stellen. Wel
wordt aan de heilgymnast-masseurs, ten behoeve van de publieksvoor–
lichting, het recht voorbehouden om de titel van heilgymnast-masseur te
voeren. Dit is geregeld in artikel 122, eerste lid (nieuw).
In artikel 122, tweede lid (nieuw), is voor personen die niet op grond
van het eerste lid gerechtigd zijn de titel van heilgymnast-masseur te
voeren een verbod opgenomen om die titel of een daarop gelijkende
benaming te voeren. Handelen in strijd met dat verbod wordt door de
wijziging van artikel 113 op dezelfde wijze gesanctioneerd als handelen
in strijd met onder meer artikel 4, tweede lid (zie onderdeel M van de
onderhavige nota van wijziging).
In artikel 122, derde lid (nieuw), is het deskundigheidsterrein van de
heilgymnast-masseur omschreven. Dit lid komt overeen met het
bepaalde in artikel 123, eerste lid (oud), met dien verstande dat, nu voor
de betrokken beroepsbeoefenaren niet langer een constitutief register in
het leven wordt geroepen, de verwijzing naar dat register is geschrapt.
In artikel 122, vierde lid (nieuw), was artikel 50 van overeenkomstige
toepassing verklaard. Dat artikel is echter vervallen. (Zie onderdeel C van
deze nota.) Om die reden is in het vierde lid de inhoud van artikel 50
(oud) thans materieel omschreven.
Onderdeel R
Aan de in artikel 158 opgenomen lijst van wetten die ingetrokken
zullen worden door het onderhavige wetsvoorstel is toegevoegd de Wet
inzake de tandprothetici (in werking getreden op 12 maart 1990). Het ligt
in het voornemen een regeling voor het beroep van tandprotheticus te
treffen krachtens artikel 51 van het wetsvoorstel.
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. J. Simons
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