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(2) Gelukkig maakt het Centraal Tuchtcollege in 
hoger beroep korte metten met de uitlatingen 
van verweerder uit diens (vertrouwelijke) noti-
ties. Het Regionaal Tuchtcollege oordeelt nog dat 
dit hoort bij het strafrechtelijke debat, waar het 
Centraal Tuchtcollege oordeelt dat dit vanuit het 
oogpunt van een behoorlijke bekwame beroeps- 
uitoefening te ver gaat en er meer professionele 
distantie geboden is. 

(3) Daarnaast vind ik deze uitspraak persoonlijk 
interessant omdat er sprake is van grievende uit-
latingen over en weer door de rapporteurs, waar-
bij zich dan de vraag doet stellen of de uitlatin-
gen van de professionals naar elkaar onnodig 
grievend zijn en zo ja of dat een tuchtrechtelijk 
verwijt oplevert. 

(4) Klager is wel beroepsbeoefenaar maar niet 
BIG-geregistreerd; was dit wel het geval geweest 
dan had verweerder jegens hem wellicht even-
eens een tuchtklacht kunnen indienen. We weten 
niet hoe de tuchtrechter in dat geval had geoor-
deeld. Nu klinkt de context en het feit dat over en 
weer uitlatingen werden gedaan in ieder geval 
door in de overwegingen van het Centraal Tucht-
college om al dan niet een maatregel op te leg-
gen. 

(5) In het advocatentuchtrecht is al veel meer uit-
gekristalliseerd wat moet worden verstaan onder 
onnodig grievende uitlatingen. Of liever gezegd: 
wanneer er ten aanzien van dergelijke uitlatingen 
sprake is van enig tuchtrechtelijk verwijt. Volgens 
de tuchtrechter in het advocatentuchtrecht zit de 
crux besloten in de vraag of bepaalde opmerkin-
gen of stellingen uitsluitend door degene tot wie 
de opmerkingen zich richten als onnodig grie-
vend worden ervaren ofwel dat het daadwerke-
lijk onnodig grievend is (en niet meer dienstig 
aan de procedure of de context waarbinnen de 
opmerkingen worden geplaatst). Dit aspect zien 
we ook terug in onderhavige zaak van het Cen-
traal Tuchtcollege. 

(6) Ten slotte laat deze uitspraak zien dat er 
steeds meer gedragingen en situaties onder de 
paraplu van het tuchtrecht worden gebracht. In 
deze zaak wordt een getuige-deskundige in een 
strafzaak, ingeschakeld wegens zijn deskundig-
heid op een bepaald gebied, wel haast mond-
dood gemaakt doordat zijn optreden en uitlatin-

gen vervolgens langs de tuchtrechtelijke meetlat 
worden gelegd omdat hij een BIG-geregistreerd 
beroepsbeoefenaar is. Wellicht dat het Centraal 
Tuchtcollege zich hierover in de nabije toekomst 
nog vaker zal uitspreken.  

Mr. L. van Gaalen-van Beuzekom
Advocaat bij Advocatenkantoor Eye Legal en re-
dactielid van Tijdschrift Tuchtrecht.
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Beoordelingskader bij (mondelinge) 
verklaringen door medisch deskundigen

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheids-
zorg Den Haag 
30 juli 2019, 2018-333, 
ECLI:NL:TGZRSGR:2019:123
(mr. E.J. Daalder, mr. E.B. Schaafsma-van 
Campen, dr. G.J. Dogterom, dr. E.A. Dubois, 
dr. J.W. van ’t Wout)
Noot Mr. O.L. Nunes, Mr. CI.M. de Haan

Medisch tuchtrecht. Verklaring deskundige. 

[Wet BIG art. 47]Noot Mr. O.L. Nunes, Mr. CI.M. de Haan

Een arts treedt op als deskundige in een procedu-
re bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezond-
heidszorg en legt ter zitting een mondelinge ver-
klaring af. De patiënt op wie de verklaring 
betrekking heeft, dient een tuchtklacht in tegen de 
deskundige. Het tuchtcollege maakt in deze uit-
spraak duidelijk dat de criteria voor deskundigen-
rapportages ook gelden als een deskundige door 
de tuchtrechter ter zitting wordt gehoord en een 
mondelinge verklaring aflegt. Het tuchtcollege 
overweegt dat er slechts ruimte is voor een be-
perkte marginale toetsing van een dergelijke ver-
klaring, omdat het Centraal Tuchtcollege de kwali-
teit van de verklaring (al bij de vorige tuchtzaak) 
impliciet of expliciet heeft getoetst aan de gelden-
de criteria. Het tuchtcollege ziet geen aanleiding 
voor een hernieuwde beoordeling van de verkla-
ring van de deskundige en wijst de klacht af.

A, wonende te B,
klaagster, gemachtigde: C
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tegen:
D, arts
voorheen werkzaam te E,
beklaagde, gemachtigde: mr. A.K.M.T. Rongen, 
werkzaam te Rotterdam.

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheids-
zorg:

1. Het verloop van de procedure
1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:
– het klaagschrift met bijlagen, ontvangen op 
11 december 2018,
– de aanvullend door klaagster ingediende stuk-
ken, ontvangen op 1 februari 2019
– het verweerschrift met bijlagen;
– de repliek met bijlage,
– het proces-verbaal van het mondelinge vooron-
derzoek, gehouden op 8 mei 2019.
1.2 De mondelinge behandeling door het College 
heeft plaatsgevonden ter openbare terechtzitting 
van 25 juni 2019. De partijen, bijgestaan door hun 
gemachtigden, zijn verschenen en hebben hun 
standpunten mondeling toegelicht. Beide ge-
machtigden en klaagster hebben pleitnotities 
overgelegd.

2. De feiten
2.1 Beklaagde is van 1970 tot 1  december 2017 
werkzaam geweest als cardioloog in E. Sindsdien 
is hij gepensioneerd. Hij is gespecialiseerd in 
echocardiografie.
2.2 Klaagster is bekend met een Hypertrofische 
Cardiomyopathie (hierna: HCM). Hiervoor is zij 
van 1994 tot maart 2013 onder controle geweest 
bij cardioloog F.
Klaagster heeft tegen F een tuchtklacht ingediend. 
Eén van de klachtonderdelen betrof het verwijt 
dat F de progressie van de HCM in de periode 
2007 tot en met 2013 had gemist. Deze klacht is 
door het Regionaal Tuchtcollege te Eindhoven 
gegrond verklaard en aan F is de maatregel van 
berisping opgelegd.
2.3 F heeft tegen de beslissing van het Regionaal 
Tuchtcollege hoger beroep bij het Centraal Tucht-
college ingesteld. In dat hoger beroep heeft hij 
onder andere een e-mail van 17  december 2017 
van beklaagde aan F overgelegd. In die e-mail 
heeft beklaagde zijn visie gegeven op drie bij 
klaagster gemaakte echo’s uit 2012, 2013 en 2014. 
Beklaagde heeft als zijn eerste indruk aangegeven 
dat gelet op deze beelden in de periode 2007 tot 

en met 2013 geen sprake was progressie van de 
HCM. Ook heeft beklaagde in dat hoger beroep 
bij het Centraal Tuchtcollege een schriftelijke ver-
klaring d.d. 18 september 2018 overgelegd (hier-
na: Revisieverklaring). Ook daarin komt beklaag-
de tot de visie dat echografisch geen progressie 
waarneembaar is op de echo’s van 2008, 2012 en 
2013.
2.4 Beklaagde is op verzoek van F bij de behande-
ling van het hoger beroep door het Centraal 
Tuchtcollege op 11 oktober 2018 als deskundige 
gehoord. Het Centraal Medisch Tuchtcollege 
heeft de beslissing van het Regionaal Tuchtcollege 
vernietigd en de klacht alsnog ongegrond ver-
klaard. Daarbij heeft het Centraal Tuchtcollege 
het volgende overwogen:
"4.6 Het meest vergaande verwijt dat klaagster de 
cardioloog maakt is dat hij in de periode van 2007 
tot en met 2013 de geleidelijke progressie van haar 
HCM niet heeft (h)erkend. Op basis van het dossier 
zoals dat in de procedure in beroep voorligt (met 
daarin ook echocardiografie beelden van klaagster 
van 3 december 2008) en met inachtneming van de 
verschillende door de cardioloog overgelegde schrif-
telijke verklaringen van deskundigen en de verkla-
ring ter terechtzitting van de deskundige [College: 
beklaagde] oordeelt het Centraal Tuchtcollege dat 
er onvoldoende grond is voor de juistheid van de 
stelling dat er in de periode 2007 tot en met 2013 
een geleidelijke progressie van de HCM zichtbaar 
was. De aanwezige echo’s geven geen aanleiding tot 
een ander oordeel. Daarmee ontbreekt een feitelijke 
grondslag voor het verwijt dat klaagster de cardio-
loog maakt, zodat de klacht reeds hierom niet kan 
slagen.
4.7 Uit het medisch dossier komt voorts naar voren 
dat de frequentie van de controles van klaagster 
binnen de norm valt die daaraan door het consen-
sus document uit 2003 (en overigens ook door 
voornoemde in 2014 verschenen richtlijn) wordt 
gesteld, terwijl ook de bij gelegenheid van die con-
troles verrichte onderzoeken adequaat en conform 
de norm zijn.
Datzelfde geldt ook voor de door de cardioloog 
voorgeschreven medicatie. Het dossier bevat onvol-
doende aanwijzingen om aan te nemen dat klaag-
ster in de aangegeven periode klachten had van 
hartfalen. De diagnose hartfalen berust op een 
combinatie van typische klachten en/of sympto-
men, veroorzaakt door een structurele hartafwij-
king. Het beeld dat oprijst uit hetgeen de cardioloog 
in de brieven aan de huisarts van klaagster heeft 
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genoteerd over (het ontbreken van) lichamelijke 
klachten bij klaagster, wijst niet in die richting. Bij 
deze stand van zaken is de keuze voor (enkel) vera-
pamil, gelet ook op wat hierover in het consensus 
document is opgenomen, in de aangegeven dose-
ring begrijpelijk en aangewezen.
4.8 Al het voorgaande tezamen leidt tot de conclu-
sie dat het beroep van de cardioloog slaagt en dat de 
bestreden beslissing niet in stand kan blijven. Het 
Centraal Tuchtcollege zal, opnieuw rechtdoende, de 
klacht alsnog afwijzen, hetgeen betekent dat de 
maatregel van berisping komt te vervallen.”

3. De klacht
Klaagster verwijt beklaagde, zakelijk weergege-
ven, dat hij tijdens de zitting bij het Centraal 
Tuchtcollege hetzij meineed heeft gepleegd, dan 
wel een verwijtbaar gebrek aan kennis over het 
mogelijk beloop van de HCM bij klaagster heeft 
getoond, of een combinatie van beide, waardoor 
het Centraal Tuchtcollege bij zijn beslissing door-
slaggevend is beïnvloed.

4. Het standpunt van beklaagde
Beklaagde heeft de klacht en de daaraan ten 
grondslag gelegde stellingen bestreden. Voor zo-
ver nodig wordt daarop hieronder ingegaan.

5. De beoordeling
5.1 De klacht van klaagster houdt in de kern in dat 
beklaagde met het afleggen van zijn verklaring als 
deskundige bij het Centraal Tuchtcollege tucht-
rechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De klacht 
beperkt zich tot de inhoud van de door beklaagde 
afgelegde verklaring. Het komt er op neer dat 
klaagster stelt dat deze verklaring onjuist en daar-
mee tuchtrechtelijk verwijtbaar is. Daarmee stelt 
klaagster via deze tuchtprocedure de inhoud van 
de deskundigenverklaring van beklaagde ter zit-
ting bij het Centraal Tuchtcollege aan de orde. Nu 
beklaagde geen behandelrelatie met klaagster 
heeft gehad, dient het college te onderzoeken of 
beklaagde bij het afleggen van zijn deskundigen-
verklaring heeft gehandeld in strijd met hetgeen 
een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt (twee-
de tuchtnorm).
5.2 Volgens vaste rechtspraak, waaronder de uit-
spraak van het Centraal Tuchtcollege van 11 juni 
2019, nr. C2018.241, dient de rapportage van een 
arts die als deskundige optreedt en daarbij zijn 
bevindingen rapporteert te voldoen aan de vol-
gende criteria:

1. Het rapport vermeldt de feiten, omstandighe-
den en bevindingen waarop het berust; 2. Het 
rapport geeft blijk van een geschikte methode van 
onderzoek om de voorgelegde vraagstelling te 
beantwoorden;
3. In het rapport wordt op inzichtelijke en consis-
tente wijze uiteengezet op welke gronden de con-
clusies van het rapport steunen;
4. Het rapport vermeldt de bronnen waarop het 
berust, daaronder begrepen de gebruikte litera-
tuur en de geconsulteerde personen;
5. De rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn 
deskundigheid.
Vervolgens onderzoekt de tuchtrechter of het on-
derzoek door de arts uit het oogpunt van vakkun-
digheid en zorgvuldigheid de toets der kritiek kan 
doorstaan. Ten aanzien van de conclusie van de 
rapportage wordt beoordeeld of de deskundige in 
redelijkheid tot haar conclusie heeft kunnen ko-
men.
5.3 In de uitspraak van 14 juni 2012, 
ECLI:NL:TGZCTG:2012:YG2135, heeft het Cen-
traal Tuchtcollege overwogen dat wanneer een 
arts in opdracht van de tuchtrechter rapporteert 
en de tuchtrechter dat oordeel vervolgens aan zijn 
beslissing ten grondslag legt, ervan moet worden 
uitgegaan dat de tuchtrechter het rapport heeft 
onderworpen aan toetsing aan deze criteria en tot 
het oordeel is gekomen dat (voor zover hij zijn 
beslissing op dat rapport baseert) het rapport (in 
zoverre) aan de daaraan te stellen eisen voldeed. 
Het College ziet geen aanleiding daarover anders 
te oordelen in dit geval, waarbij beklaagde op ver-
zoek van de beklaagde arts als deskundige door 
het Centraal Tuchtcollege is gehoord en, het Cen-
traal Tuchtcollege de door de arts afgelegde ver-
klaring bij zijn beslissing heeft betrokken.
5.4 Dat betekent dat er in deze tuchtprocedure 
geen ruimte is om te beoordelen of beklaagde zich 
bij het geven van zijn verklaring ter zitting van het 
Centraal Tuchtcollege aan de criteria voor het af-
leggen van een deskundigenverklaring heeft ge-
houden en dus ook niet om de inhoud van de 
deskundigenverklaring opnieuw te beoordelen. 
Dat zou slechts anders kunnen zijn wanneer blijkt 
van feiten of omstandigheden waaruit volgt dat de 
arts opzettelijk in strijd met de waarheid zijn ver-
klaring heeft afgelegd of dat tegen beter weten in 
heeft gedaan. Van dergelijke feiten of omstandig-
heden is het College niet gebleken. Zoals klaagster 
ter zitting heeft bevestigd, is zij het niet eens met 
de opvatting van beklaagde dat uit de beschikbare 
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gegevens en meer in het bijzonder de echo’s niet 
blijkt van een progressie van de HCM in de peri-
ode 2007 tot en met 2013. Dat is geen reden om 
het gemotiveerde andersluidende oordeel van be-
klaagde, zoals hij dat ter zitting als deskundige bij 
Centraal Tuchtcollege, in navolging van het ge-
stelde in zijn email van 17 december 2017 en zijn 
Revisieverklaring van 18  september 2018, heeft 
toegelicht, als tuchtrechtelijk verwijtbaar aan te 
merken.
5.5 De conclusie is dat beklaagde met betrekking 
tot de klacht geen verwijt kan worden gemaakt 
zoals bedoeld in artikel 47, eerste lid onder b, van 
de Wet op de beroepen in de individuele gezond-
heidszorg.
5.6 De klacht zal ongegrond worden verklaard. 
Om reden ontleend aan het algemeen belang zal 
deze beslissing (anoniem) worden gepubliceerd.

6. De beslissing
Het College:
– verklaart de klacht ongegrond.
– bepaalt dat deze beslissing, nadat deze onher-
roepelijk is geworden, in geanonimiseerde vorm 
in de Nederlandse Staatscourant zal worden be-
kendgemaakt en ter publicatie zal worden aange-
boden aan de tijdschriften Tijdschrift voor Ge-
zondheidsrecht, Gezondheidszorg Jurisprudentie.

NOOT

(1) Deze uitspraak is interessant omdat de me-
disch tuchtrechter het beoordelingskader bij 
klachten tegen deskundigen die in medische 
kwesties (mondeling of schriftelijk) rapporteren, 
nader concretiseert. 

(2) In de zaak die tot deze uitspraak leidde, stelde 
de klaagster de inhoud van een mondelinge ver-
klaring van een deskundige ter zitting bij het 
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
(CTG) aan de orde. Wat ging daaraan vooraf? 
Klaagster was bekend met Hypertrofische Cardio-
myopathie (HCM = pathologische verdikking van 
de hartspier), waarvoor zij jarenlang onder con-
trole stond bij een cardioloog. Klaagster diende 
tegen die cardioloog een tuchtklacht in en ver-
weet hem – onder meer – de progressie van de 
HCM te hebben gemist. Het Regionaal Tuchtcolle-
ge (RTG) te Eindhoven verklaarde de klacht ge-
grond en legde de beklaagde cardioloog de 

maatregel van berisping op (RTG Eindhoven 
4 oktober 2017, ECLI:NL:RTZREIN:2017:107). De 
cardioloog ging tegen die beslissing in beroep 
bij het CTG. Ter onderbouwing van zijn verweer 
legde de cardioloog onder meer een schriftelijke 
verklaring over van een gepensioneerd, in echo-
cardiografie gespecialiseerd cardioloog (hierna: 
‘de rapporterend arts’). De rapporterend arts ver-
klaarde – kort gezegd – dat echografisch geen 
progressie van de HCM waarneembaar was. Op 
verzoek van de cardioloog werd de rapporterend 
arts ook op zitting als deskundige door het CTG 
gehoord. Het CTG betrok vervolgens de schrifte-
lijke verklaring én de ter zitting afgelegde mon-
delinge verklaring van de rapporterend arts bij 
zijn beslissing, vernietigde de beslissing van het 
RTG en verklaarde de klacht alsnog ongegrond 
(CTG 15 november 2018, 
ECLI:NL:TGZCTG:2018:296). 

(3) Hierop diende de klaagster een (tweede) 
tuchtklacht in, dit keer tegen de rapporterend 
arts. Klaagster stelde dat de verklaring van de 
rapporterend arts ter zitting onjuist was en daar-
mee tuchtrechtelijk verwijtbaar. Klaagster ver-
weet de arts, door het RTG te Den Haag zakelijk 
weergegeven, ‘dat hij tijdens de zitting bij het 
Centraal Tuchtcollege hetzij meineed heeft ge-
pleegd, dan wel een verwijtbaar gebrek aan ken-
nis over het beloop van de HCM bij klaagster 
heeft getoond, of een combinatie van beide, 
waardoor het Centraal Tuchtcollege bij zijn beslis-
sing doorslaggevend is beïnvloed’. Het RTG refe-
reert allereerst aan het oordeel van het CTG en 
overweegt dat, wanneer een arts in opdracht van 
de tuchtrechter rapporteert en de tuchtrechter dat 
oordeel aan zijn beslissing ten grondslag legt, 
ervan moet worden uitgegaan dat de tuchtrech-
ter het rapport heeft getoetst aan de geldende 
criteria en tot het oordeel is gekomen dat aan die 
criteria is voldaan (vgl. CTG 11 juni 2019, 
ECLI:NL:TGZCTG:2019:178, CTG 30 januari 2014, 
ECLI:NL:TGZCTG:2014:17, CTG 14 juni 2012, 
ECLI:NL:TGZCTG:2012:YG2135). Dit betekent, al-
dus het RTG, dat dit uitgangspunt ook geldt als 
een rapporterend arts op verzoek van de beklaag-
de als deskundige door het tuchtcollege is ge-
hoord en een mondelinge verklaring heeft afge-
legd. In aansluiting op die bestendige 
jurisprudentie overweegt het RTG dat er in deze 
(tweede) tuchtprocedure slechts ruimte is voor 
een marginale beoordeling; er moet vanuit wor-
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den gegaan dat het RTG en daaropvolgend het 
CTG de kwaliteit van de verklaring van de des-
kundige heeft getoetst aan de geldende criteria. 
Er is in lijn daarmee geen ruimte voor het op-
nieuw beoordelen van de inhoud van de verkla-
ring. Het RTG verduidelijkt verder dat dit voor-
gaande slechts anders zou kunnen zijn als blijkt 
dat de arts zijn verklaring opzettelijk in strijd met 
de waarheid heeft afgelegd of dat tegen beter 
weten in heeft gedaan. 

(4) Met dit meer geconcretiseerde beoordelings-
kader wordt aangesloten bij hetgeen het CTG al 
eerder, in 2012, heeft overwogen: ‘Er is in een 
tuchtprocedure als de onderhavige nog slechts 
ruimte voor een tuchtrechtelijke beoordeling van 
de wijze waarop de arts zich in de eerdere tucht-
procedure van zijn taak als deskundige heeft ge-
kweten, indien wordt geklaagd dat hij voor zijn 
rapportage relevante gegevens die hij kende en 
op grond waarvan hij in redelijkheid niet tot de in 
zijn rapport neergelegde conclusie(s) heeft kun-
nen komen, in zijn rapport onvermeld heeft gela-
ten en aldus de tuchtrechter op laakbare wijze 
verkeerd heeft voorgelicht met als gevolg dat de 
tuchtrechter deze onjuiste voorlichting aan zijn 
beslissing ten grondslag heeft gelegd’. (CTG 
14 juni 2012, ECLI:NL:TGZCTG:2012:YG2135). Dit 
impliceert dat de initiële tuchtrechtelijke beoor-
deling – en daarmee de juistheid van die rechts-
gang – zo veel mogelijk in stand wordt gelaten. 

(5) Artsen (en soms ook paramedici) worden, af-
hankelijk van de situatie, met grote regelmaat in 
medische tuchtzaken, (medische) aansprakelijk-
heidszaken en/of (medische) strafzaken door één 
partij, door beide partijen gezamenlijk of door de 
rechter verzocht te rapporteren. Ook als de arts 
optreedt als medisch deskundige is hij gebonden 
aan de professionele standaard, ongeacht of hij 
door de (tucht)rechter of door een partij is be-
noemd dan wel benaderd. Voor de rapportage in 
bestuurs- en civielrechtelijk verband zijn een 
richtlijn en een leidraad opgesteld (zie: Neder-
landse Vereniging voor Medisch Specialistische 
Rapportage, Richtlijn Medisch Specialistische 
Rapportage in bestuursrechtelijk en civielrechte-
lijk verband en de Rechtspraak, Leidraad deskun-
digen in civiele zaken). Ook zijn door de rechter 
benoemde deskundigen gebonden aan een ge-
dragscode (zie: de Rechtspraak, Gedragscode ge-
rechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en be-

stuursrechtelijke zaken). Als basiseisen voor een 
medisch-specialistisch deskundigenrapport wor-
den genoemd: deskundigheid, zorgvuldigheid, 
toetsbaarheid, relevantie en zuinigheid, consis-
tentie, begrijpelijkheid, het hanteren van een al-
gemeen aanvaarde onderzoeksmethode en on-
bevooroordeeldheid (CTG 23 maart 2016, 
ECLI:NL:TGZCTG:2016:137). De deskundige moet 
zich daarnaast onafhankelijk en objectief opstel-
len (CTG 11 juni 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:178). 

(6) BIG-geregistreerden zijn op grond van de 
‘tweede tuchtnorm’ van artikel 47 lid 1 en onder 
b Wet BIG onderworpen aan tuchtrechtelijke toet-
sing (RTG Eindhoven 15 juni 2011, 
ECLI:NL:TGZREIN:2011:YG1167, CTG 20 maart 
2001, 2000/060). Onder de vigeur van de ‘oude’ 
Wet BIG overwoog het CTG nog dat, in het geval 
dat de deskundige uitsluitend op verzoek van het 
college ter zitting vragen heeft beantwoord, géén 
sprake is van werkzaamheden die worden be-
streken onder de reikwijdte van de (toentertijd 
geldende) Wet BIG (CTG 30 januari 2003, TvGR 
2003/36). Die lijn in de jurisprudentie is inmiddels 
definitief verlaten. Als de beklaagde geen behan-
delrelatie met de klager heeft gehad (zoals hier 
het geval), dient het tuchtcollege onder de thans 
geldende jurisprudentie te beoordelen of de rap-
porterend arts bij het afleggen van zijn verklaring 
heeft gehandeld in strijd met hetgeen een be-
hoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt (tweede 
tuchtnorm) (RTG Amsterdam 2 mei 2017, 
ECLI:NL:TGZRAMS:2017:47, CTG 21 maart 2013, 
ECLI:NL:TGZCTG:2013:YG2768). 

(7) Bij de tuchtrechtelijke toetsing van deskundi-
genrapportages houdt de tuchtrechter vanaf 2012 
een vaste lijn aan (CTG 14 juni 2012, 
ECLI:NL:TGZCTG:2012:YG2135). Die lijn is in 2014 
aangescherpt en recentelijk, in 2019, bestendigd 
(CTG 30 januari 2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:17, 
CTG 11 juni 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:178). Vol-
gens de tuchtrechtelijke jurisprudentie moet het 
advies van een medisch deskundige vanuit het 
oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid 
voldoen aan de hiernavolgende criteria. Het des-
kundigenrapport vermeldt 
(i) de feiten, omstandigheden en bevindingen 
waarop het berust; 
(ii) uit het rapport blijkt dat een onderzoeksme-
thode is gevolgd die geschikt is om de voorge-
legde vraagstelling te beantwoorden; 
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(iii) in het rapport wordt op inzichtelijke en con-
sistente wijze uiteengezet op welke gronden de 
conclusies van het rapport steunen; 
(iv) het rapport vermeldt de bronnen waarop het 
berust, daaronder begrepen de gebruikte litera-
tuur en de geconsulteerde personen; en 
(v) tot slot blijft de rapporteur binnen de grenzen 
van zijn deskundigheid. 

Daarbij toetst de tuchtrechter ten volle de vraag 
of het onderzoek uit het oogpunt van vakkundig-
heid en zorgvuldigheid de toets der kritiek kan 
doorstaan, terwijl de conclusies van de rapporta-
ge slechts marginaal worden getoetst (RTG Am-
sterdam 8 juli 2019, ECLI:NL:TGZRAMS:2019:130, 
CTG 17 april 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:101). 
Marginale toetsing is in dit verband een redelijk-
heidstoets, waarbij de tuchtrechter de juistheid 
van een conclusie van het rapport toetst aan het 
criterium of de arts, gelet op alle daarbij betrok-
ken aspecten, in redelijkheid tot zijn conclusie 
heeft kunnen komen. Daarmee wordt, binnen 
een bepaalde bandbreedte, de beoordelingsvrij-
heid van de rapporterend arts getoetst (CTG 
30 januari 2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:17). 

(9) Dat klaagster het in deze tuchtzaak niet eens 
is met de opvatting van de rapporterend arts, is 
naar het oordeel van het RTG op zichzelf geen 
reden om de andersluidende en gemotiveerde 
verklaring als tuchtrechtelijk verwijtbaar aan te 
merken. Die gedachtegang is begrijpelijk, nu ook 
in het civiele recht als uitgangspunt wordt ge-
hanteerd dat een (in de ogen van één partij) on-
juist deskundigenrapport nog niet inhoudt dat de 
deskundige jegens die partij aansprakelijk is. De 
civiele rechter formuleert in dit verband (ook) 
een strenge toets. Van een ‘onrechtmatig’ rapport 
kan slechts in uitzonderingsgevallen sprake zijn, 
namelijk bij een ‘flagrante schending van de be-
langen van één van de partijen of dat het rapport 
ver blijft beneden de redelijkerwijs te verwachten 
professionele standaard en de deskundige hier-
van ook een verwijt is te maken.’ (Rb. Mid-
den-Nederland 27 maart 2013, 
ECLI:NL:RBMNE:2013:CA3226, RAV 2013/89). 

(10) De tuchtrechter heeft de uitgangspunten 
voor de beoordeling van verklaringen van des-
kundigen nader uitgewerkt. Met deze uitspraak is 
duidelijk dat de criteria voor deskundigenrappor-
tages ook gelden als de deskundige door de 

tuchtrechter ter zitting wordt gehoord en een 
mondelinge verklaring aflegt. De tuchtrechter 
toetst in de procedure waarin die verklaring 
wordt afgelegd ambtshalve – impliciet of expli-
ciet – of die verklaring aan de criteria voldoet. In 
een volgende tuchtzaak tegen de betreffende 
deskundige kan een klacht slechts dan gegrond 
zijn wanneer sprake is van feiten en omstandig-
heden waaruit blijkt dat de arts opzettelijk niet 
volgens de waarheid heeft verklaard. Wanneer 
blijkt dat de arts opzettelijk foutief heeft gerap-
porteerd of dat tegen beter weten in heeft ge-
daan, zal – wanneer de tuchtrechter zijn beoorde-
ling heeft gestoeld op die verklaring – de 
deskundige tuchtrechtelijk kunnen worden aan-
gesproken. Een gegronde klacht tegen een in een 
tuchtzaak rapporterend arts zal geen verandering 
kunnen brengen in de uitkomst van de initiële 
tuchtzaak. Of de klager bij de civiele rechter met 
een (financiële) claim tegen de rapporterend arts 
meer succes zal hebben valt te betwijfelen, nu de 
civiele rechter een strenge maatstaf voor het 
aannemen van aansprakelijkheid aanlegt. 

Mr. O.L. Nunes
Advocaat bij KBS Advocaten N.V.

Mr. CI.M. de Haan
Advocaat bij KBS Advocaten N.V.
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Notarieel medewerker in bezit van doctoraal-
examen notarieel recht dient van rechtswege 
aan opleidingsverplichtingen van een 
kandidaat-notaris te voldoen

Gerechtshof Amsterdam 
28 mei 2019, 200.250.115/01 NOT, 
ECLI:NL:GHAMS:2019:1845
(mr. J.H. Lieber , mr. G.C.C. Lewin, mr. M. 
Bijkerk)
Noot Mr. G.L. MaaldrinkNoot Mr. G.L. Maaldrink

Verplichting tot het behalen van voldoende oplei-
dingspunten. De notarieel medewerker, in het 
bezit van het doctoraalexamen notarieel recht, 
heeft zich niet aangemeld als lid van de KNB, om-
dat hij geen ambitie heeft om het beroep van 


