Reglement van Orde van de adviescommissie 2021
De adviescommissie is de onafhankelijke adviescommissie als bedoeld in art. 42 van de Regeling, ingesteld
door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) voor de behandeling van (bezwaren
tegen) besluiten van de registratiecommissie.
Dit reglement is gebaseerd op artikel 49 van de Regeling.
De adviescommissie is bij haar werkzaamheden gehouden aan de op haar van toepassing zijnde artikelen
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Regeling.
Artikel 1 Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. voorzitter: voorzitter van de adviescommissie zoals die is samengesteld voor de zitting;
b. secretaris: secretaris van de adviescommissie.
Artikel 2 Behandeling bezwaar
1. Nadat de registratiecommissie het bezwaarschrift in handen heeft gesteld van de adviescommissie,
geeft de secretaris binnen een week kennis van de ontvangst van het bezwaarschrift aan de indiener,
de registratiecommissie en eventueel betrokken derden en bericht hen over de behandeling van het
bezwaar.
2. De secretaris zendt de partijen de op het bezwaar betrekking hebbende stukken toe.
3. In geval van een verzuim dat kan leiden tot niet-ontvankelijk verklaring van het bezwaar stelt de
secretaris bij de kennisgeving als bedoeld in het eerste lid de indiener in de gelegenheid het verzuim
binnen een redelijke termijn te herstellen.
4. Het advies wordt uitgebracht door de voorzitter in het geval dat een bezwaar kennelijk nietontvankelijk wordt geacht omdat:
a. het verzuim niet tijdig is hersteld of
b. een bezwaarschrift niet tijdig is ingediend en er geen sprake is van verschoonbaar verzuim als
bedoeld in artikel 6:11 van de Awb.
5. De secretaris stelt de registratiecommissie in de gelegenheid tijdig een schriftelijke toelichting op het
bestreden besluit over te leggen met alle op het besluit betrekking hebbende stukken.
6. Indien niet de adviescommissie bevoegd is om te adviseren maar de geschillencommissie, wordt het
verzoekschrift onverwijld overgedragen aan die commissie.
7. Indien de adviescommissie de behandeling voortzet van een geschil waarin de geschillencommissie
onbevoegd was, is het tijdstip van indiening van het geschil bij de geschillencommissie bepalend voor
de vraag of het tijdig is ingediend, behoudens in geval van kennelijk onredelijk gebruik van
procesrecht.
Artikel 2a Wraking
1. Op verzoek van een partij kan de voorzitter of een lid van de adviescommissie worden gewraakt op
grond van feiten of omstandigheden waardoor (schijn van) belangenverstrengeling bestaat en als
gevolg waarvan de verzoeker schade zou kunnen lijden.
2. Het gemotiveerde verzoek tot wraking wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk binnen
vijf dagen nadat de samenstelling van de adviescommissie aan partijen bekend is geworden,
schriftelijk tot de adviescommissie gericht.
3. Het wrakingsverzoek wordt behandeld door een voorzitter van de geschillencommissie zoals bedoeld
in de Regeling specialismen en profielen geneeskunst.
4. De gemotiveerde beslissing op het wrakingsverzoek wordt voor de aanvang van de hoorzitting aan
partijen kenbaar gemaakt.
Artikel 3 Verdaging hoorzitting
De hoorzitting kan op verzoek op grond van gewichtige redenen of op een verzoek waarmee de
wederpartij instemt éénmaal worden verdaagd. De voorzitter beslist op het verzoek.
Artikel 4 Openbaarheid hoorzitting
1. De hoorzitting is openbaar, tenzij de voorzitter, al dan niet op verzoek van één van de partijen, besluit
de zitting op grond van gewichtige redenen niet in het openbaar te doen plaatsvinden.
2. Het is partijen verboden om tijdens de hoorzitting geluids- of beeldopnames te maken.
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Artikel 5 Verslag van de hoorzitting
1. De secretaris zorgt voor een schriftelijk verslag van de hoorzitting. Voor het opstellen van het verslag
kan een geluidsopname van de hoorzitting worden gemaakt door de secretaris. Deze wordt na
opstelling van het verslag vernietigd en wordt niet aan partijen of derden verstrekt.
2. Het verslag bevat in ieder geval:
a. de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid;
b. een korte beschrijving van hetgeen over en weer is gezegd en wat ter zitting is voorgevallen;
c. een opgave van ter zitting overgelegde bescheiden. Overgelegde bescheiden kunnen aan het
verslag worden gehecht.
3. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Artikel 6 Nader onderzoek
1. Indien de voorzitter na afloop van de hoorzitting maar voordat het advies is uitgebracht van oordeel is
dat nader onderzoek wenselijk is, besluit hij dat dit onderzoek wordt verricht. De nader verkregen
informatie wordt in afschrift aan de leden van de adviescommissie, aan de indiener van het
bezwaarschrift en aan de registratiecommissie en eventuele betrokken derden gezonden.
2. De leden van de adviescommissie en partijen kunnen binnen een week na de dag van verzending de
voorzitter verzoeken om een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.
Indien de voorzitter dit verzoek afwijst, worden partijen in de gelegenheid gesteld binnen twee weken
schriftelijk te reageren op de uit het nadere onderzoek verkregen informatie.
3. Op een nieuwe hoorzitting zijn de artikelen in dit reglement die betrekking hebben op de hoorzitting zo
veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7 Bevindingen van de adviescommissie
1. De adviescommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen
advies en heeft een geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen tijdens de beraadslaging wordt
besproken.
2. De adviescommissie beslist bij meerderheid van stemmen over het door haar uit te brengen advies. Bij
het staken van de stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
3. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor het te nemen besluit op het bezwaarschrift.
4. Het advies wordt, gezamenlijk met het verslag van de zitting en eventueel door de adviescommissie
ontvangen andere informatie tijdig uitgebracht aan de registratiecommissie.
5. Nadat de registratiecommissie het besluit op het bezwaarschrift bekend heeft gemaakt, plaatst de
adviescommissie het geanonimiseerde advies en een samenvatting daarvan op de website van de
KNMG. Het geanonimiseerde advies en de samenvatting daarvan worden opgenomen in het
jaarverslag van de adviescommissie.
6. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de adviescommissie de termijn bedoeld in artikel 7:10,
eerste lid, van de Awb ontoereikend zal zijn voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en
het nemen van een beslissing op het bezwaar, verzoekt hij de registratiecommissie tijdig de beslissing te
verdagen. Daarbij verzoekt de voorzitter om een afschrift van deze verdaging toe te zenden aan de
adviescommissie.
Artikel 8 Evaluatie en herziening
De adviescommissie evalueert dit reglement minimaal eens in de drie jaar en past dit zo nodig aan.
Artikel 9 Slotbepalingen
1. In gevallen waarin dit reglement, noch de Regeling voorziet, beslist de voorzitter, gehoord de secretaris.
2. Dit reglement kan gewijzigd worden door de voorzitter en de juristleden als bedoeld in artikel 45, onder
a., van de Regeling.
Artikel 10 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en is van toepassing op besluiten van de
registratiecommissie gedagtekend met ingang van deze datum.
Dit reglement is overeenkomstig artikel 49 van de Regeling in overleg met de registratiecommissie
opgesteld en vastgesteld door de adviescommissie op 21 december 2020.
mr. C.J. de Boer , voorzitter
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mr. I. van Zon-Roobol, secretaris

Toelichting Reglement van Orde van de adviescommissie 2021
Artikel 1 Definities
De adviescommissie heeft een voorzitter, de juristleden kunnen worden benoemd als plaatsvervangend
voorzitter, die op de hoorzitting als voorzitter optreden.
Artikel 2a Wraking
De Awb kent voor de adviescommissie voor de bezwaarschriften geen wrakingsmogelijkheid. In de praktijk
blijkt er soms toch behoefte om de samenstelling van de adviescommissie ter discussie te stellen. In dat
geval kan een verzoek worden ingediend om te laten toetsen of sprake is van (schijn van)
belangenverstrengeling die een goede behandeling van het bezwaar in weg staat. Het verzoek wordt
getoetst door een voorzitter van de geschillencommissie . De ledenlijst wordt gepubliceerd op de website
van de KNMG.
Artikel 4, tweede lid Geluids- en beeldopnames
Dit verbod dient de bescherming van de privacy van de aanwezigen tijdens de hoorzitting.
Artikel 5, eerste lid Verslag van de hoorzitting, geluidsopnamen
Indien geluidsopnames worden gemaakt van de hoorzitting, zijn deze alleen bestemd voor het opstellen
van het schriftelijke verslag en worden daarna vernietigd, De opnames zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor
partijen of anderen.
Artikel 7, vijfde lid Bevindingen van de adviescommissie, openbaarmaking
Met dit artikellid wordt vooraf duidelijk gemaakt dat de adviezen openbaar worden gemaakt, zodat
discussie hierover achteraf wordt voorkómen.
De adviezen worden geanonimiseerd op de website geplaatst en opgenomen in het jaarverslag over het
jaar waarin deze zijn uitgebracht. De plaatsing op de website en opname in het jaarverslag –
openbaarmaking – heeft tot doel derden te informeren over de gegeven adviezen. Het staat ten dienste
van de transparantie. Door het jaarverslag legt de adviescommissie verantwoording af aan degenen die
dit aangaat.
Adviezen worden geanonimiseerd zoals beschreven in de anonimiseringsrichtlijnen die in de rechtspraak
worden gebruikt. Daarnaast kunnen in een advies specifieke gegevens staan, waardoor dit heel direct tot
een persoon is te herleiden. Deze gegevens kunnen worden verwijderd. Dat mag echter niet betekenen
dat daardoor in het advies relevante feiten of omstandigheden komen te ontbreken of dat dit zelfs
onleesbaar wordt. In principe dragen alle opgenomen feiten of omstandigheden namelijk bij aan de
onderbouwing van het advies en zijn deze hiervoor dus noodzakelijk. Dat adviezen ondanks anonimisering
herleidbaar kunnen zijn tot een bepaalde persoon weegt om die reden niet op tegen het belang van
openbaarmaking.
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