Reglement register artsen beoordelingen wils(on)bekwaamheid
Inleiding
Dit reglement is opgesteld ten behoeve van het bewaken van kwaliteit en het beheren van
het register voor artsen die beoordelingen wils(on)bekwaamheid uitvoeren volgens
geprotocolleerde werkwijze. Het register zelf is ontstaan uit de behoefte aan onafhankelijk
adviserende artsen die bekwaam zijn in de beoordelingen van wils(on)bekwaamheid. De
eerste beroepsgroep in 2011 die hiertoe een verzoek indiende bij de toenmalige
wetenschappelijke Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA) waren
notarissen die in het kader van aktes opstellen en juridisch correct laten passeren volgens
hun KNB-protocol soms een verklaring van een onafhankelijk arts nodig hadden. Aansluitend
hebben andere disciplines als rechters, advocaten, (levens-)executeurs en professioneel
gevolmachtigden ook gebruik gemaakt van het bestaande register. In 2018 is de VIA
opgegaan in de Vereniging van Artsen Volksgezondheid en heeft de zelfstandig
functionerende Commissie VIA Register het beheer en bewaken van kwaliteit overgenomen.

1. Definities
a) Protocol ‘beoordeling medische wils(on)bekwaamheid’ is het vigerende door de
Commissie VIA Register geaccordeerde protocol.
b) De KNMG gedragsregels zijn de alle vigerende KNMG gedragsregels, zoals
weergegeven in “KNMG Gedragsregels 2013, KNMG uitgave - versie 3.1
Organisatie/Auteur: KNMG” en de KNMG richtlijn “Omgaan met medische gegevens”
dd 2016
c) Register: het Register Wilsbekwaamheid, beheerd door de Commissie VIA Register
met de namen van de artsen die voldoen aan de inschrijvingsverplichtingen.
d) Commissie: een door het bestuur van de Vereniging van Artsen Volksgezondheid
ingestelde zelfstandige commissie, in dit reglement specifiek de Commissie VIA
Register.
e) VIA: voorheen de Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen.
f) Opleider: de opleider tot beoordeling van wils(on)bekwaamheid.
g) Verklaring of Verklaring omtrent het gedrag (Vog): een door het Ministerie van
Veiligheid en Justitie afgegeven verklaring op grond van artikel 28 van de Wet
justitiële en strafvorderlijke gegevens. Hiermee toont men aan dat men geen
strafbare feiten heeft gepleegd.
h) Reglement: Reglement register artsen beoordelingen wils(on)bekwaamheid.

2. Voorwaarden voor inschrijving.
2.1.

Er bestaat een Register van artsen beoordeling wils(on)bekwaamheid.
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2.2.
Inschrijving in dat register is mogelijk door daartoe een verzoek aan de commissie
Register VIA van de Vereniging Artsen Volksgezondheid te doen. Inschrijving geschiedt
onder de volgende in 2.3 tot en met 2.7 vermelde voorwaarden.
2.2.
Verzoeker dient de basisopleiding ‘Medische advisering levenstestament en andere
notariële akten’ te hebben gevolgd.
2.3.
Verzoeker dient een door de commissie VIA Register ter beschikking gesteld
inschrijfformulier ingevuld en ondertekend te overleggen aangevuld met het door de opleider
verstrekte certificaat van deelname, alsmede een goed leesbare kopie van een geldig
identiteitsbewijs.
2.4.
Verzoeker moet een BIG- geregistreerde arts zijn, werkzaam bij een
organisatie/bedrijf, dat zich bezighoudt met medische advisering of werkzaam als zelfstandig
adviseur voor sociaal medische advisering. Het KvK nummer dient vermeld te zijn in het
verzoek tot inschrijving in het register.
2.5.
Verzoeker dient bij de aanvraag contactgegevens voor potentiële opdrachtgevers ter
beschikking te stellen, waaronder minimaal een telefoonnummer en emailadres. Website
gegevens, indien voorhanden, dienen ook aangeleverd te worden. Daarnaast dient
verzoeker aan te geven of er aanvullende voorwaarden bestaan wat betreft regio of tijden.
2.6.
Verzoeker dient een recente Verklaring omtrent gedrag (Vog) te overleggen (niet
ouder dan 12 maanden). Deze verklaring moet aangevraagd zijn met functieprofiel 45.

3. Inschrijving
3.1.
De commissie VIA Register gaat over tot inschrijving van de arts na het voldoen aan
de voorwaarden als genoemd in artikel 2.
3.2.
Indien de commissie VIA Register besluit om verzoeker in te schrijven in het register,
ontvangt deze daarvan een schriftelijke bevestiging met een overzicht van de geregistreerde
gegevens. Verzoeker dient deze zelf te controleren en onjuistheden of onvolledigheden
schriftelijk aan het bestuur de VIA te melden;
3.3.
Inschrijving gaat in op de dag dat de brief met melding van de inschrijving naar de
aanvrager verstuurd is.
3.4.
De commissie VIA Register voert op haar website (www.vianieuws.nl) een openbaar
register, waarin alle ingeschreven artsen met hun bereikbaarheidsinformatie staan vermeld;
3.5.
De commissie VIA Register besluit verzoeker niet in te schrijven indien, na de
geboden mogelijkheid tot aanvulling of correctie, niet is voldaan aan de voorwaarden van
artikel 2.
3.6.
Tegen de beslissing bedoeld in artikel 3, lid 4 kan verzoeker een gemotiveerde
heroverweging aanvragen. Dit zal worden beoordeeld door een door de commissie VIA
Register ingestelde onafhankelijke adviseur.

4. Verplichtingen tijdens de inschrijving
4.1.

Ingeschrevenen hebben de in 4.2 tot 4.11 genoemde verplichtingen.

4.2.
Zij dienen zich te houden aan het protocol ‘beoordeling medische
wils(on)bekwaamheid’, en alleen beargumenteerd van dit protocol af te wijken.
2

4.3.
Zij dienen zich te houden aan de vigerende wet- en regelgeving relevant voor de
beroepsgroep, en de KNMG gedragsregels ten aanzien van dossiervoering, omgaan met
medische gegeven en goed medisch handelen.
4.3.
Zij dienen beschikbaar te zijn voor opdrachtgevers (zoals notarissen, rechters,
executeurs, advocaten) ten behoeve van beoordelingen wils(on)bekwaamheid.
4.4.
Zij houden hun vakkennis bij middels door de commissie VIA Register geadviseerde
bijscholing of andere activiteiten te volgen op het gebied van bepaling van de
wils(on)bekwaamheid. De minimale eis is eenmaal per jaar intervisie (minimaal 2 uur). Zij
voldoen aan de eisen die voor behoud van hun BIG-registratie noodzakelijk zijn.
4.5.
Zij dienen steeds na verloop van 5 jaar vanaf de eerste inschrijving een nieuwe
recente Vog te overleggen aan de commissie VIA Register.
4.6.
Zij dienen een klachtenprocedure (zoals beschreven in de wet kkgz) beschikbaar te
hebben indien tegen hem/haar een klacht wordt ingediend. Daarnaast dienen zij zich bij een
klacht over het niet voldoen aan één van de voorwaarden of verplichtingen van dit reglement
te verantwoorden aan de commissie VIA Register.
4.7.
Zij zijn verantwoordelijk wijzigingen in zijn/haar contactgegevens (zie ook 2.4.) direct
en schriftelijk aan de commissie VIA Register te melden.
4.8.
Desgevraagd schriftelijk aan de commissie VIA Register te verklaren nog steeds te
voldoen aan de voorwaarden en de verplichtingen van dit reglement. De commissie VIA
Register kan deze verklaring nader toetsen, waaraan verzoeker volledig zal meewerken.
4.9.

Zich te onthouden van enige vorm van belangenverstrengeling.

4.10. Geen bezwaar te hebben tegen publicatie van zijn naam en
bereikbaarheidsgegevens op de internetsite van de commissie VIA Register.
4.11. Wijzigingen in zijn omstandigheden die invloed hebben op de voorwaarden van artikel
2 of de verplichtingen van artikel 3 direct en schriftelijk of per mail aan de commissie VIA
Register te melden.
4.12. De commissie VIA Register kan een of meer personen aanwijzen aan wie
handelingen tot inschrijving en de controle op de verplichtingen worden gemandateerd.

5. Uitschrijving
De commissie VIA Register gaat over tot uitschrijving uit het register 5 jaar na
inschrijvingsdatum, tenzij de arts voordien een verzoek heeft ingediend, waaruit blijkt dat de
arts ten volle aan de voorwaarden voor inschrijving voldoet*. Een verlenging van de
inschrijving geldt opnieuw voor een periode van 5 jaar.
De inschrijving kan eerder doorgehaald worden:
5.1.
Indien een arts niet meer blijkt te voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikelen
2 en 4 van dit reglement, wordt hij/zij uitgeschreven uit het register;
5.2.
Indien een arts niet meer blijkt te voldoen aan de verplichtingen genoemd in artikel 2
van dit reglement, kan hij/zij worden uitgeschreven uit het register;
5.3.
Indien de commissie VIA Register naar aanleiding van onderzoek in verband met een
klacht besluit een inschrijving op te schorten of te beëindigen op basis van 5.1 en 5.2;
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5.4.
De commissie VIA Register zal niet overgaan tot doorhaling van de uitschrijving
alvorens hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden.
5.5.
Tegen de beslissingen als bedoeld in artikel 5, lid 1, 2 en 3 kan verzoeker bezwaar
aantekenen. Dit zal worden bezien door een door de commissie VIA Register ingestelde
onafhankelijke adviseur.

6. Bezwaar- en klachtenprocedure
6.1.
De commissie VIA Register stelt een onafhankelijke adviseur aan die bezwaren tegen
de leden 1, 2 en 3 van het artikel 5 en de in 4.6 van dit reglement bedoelde klachten en de
procedure van 3.6 beoordeelt.
6.2.
De uitspraak van de adviseur is een advies aan de commissie VIA Register. De
commissie VIA Register neemt het besluit. Dit besluit kan niet gedelegeerd worden aan een
van de leden van het bestuur.

7. Eisen aan de opleiding beoordeling wils(on)bekwaamheid
7.1.
De opleiding beoordeling wils(on)bekwaamheid bestaat uit minimaal een dagdeel
juridische context van (levens)testamenten en akten, gegeven door een ter zake kundige
jurist, en minimaal een dagdeel medische expertise op het gebied van beoordelen van
wilsbekwaamheid door een ter zake kundige arts. De arts is de hoofdopleider.
7.2.
De inhoud van de opleiding bevat tevens uitleg en implementatie van het door de
commissie VIA Register geaccordeerde medische protocol, en het door de KNB
geaccordeerde protocol.
7.3 . De inhoud bevat daarnaast relevante actualiteit omtrent jurisprudentie en medisch
inhoudelijke zaken, en biedt ruimte voor casuïstiek besprekingen.
7.4.
De opleiding bevat een toetsmoment. De hoofdopleider dient de deelnemers te
beoordelen op voldoende inzicht in en kennis van het geboden onderwijs.
7.5.
De opleiding kan recht geven op een certificaat van deelname, nodig voor het in
bovenstaande beschreven inschrijving in het register. Opleider kan geen certificaat afgeven
bij onvoldoende inzicht of kennis.
7.6.
De opleiding wordt vooraf aangemeld bij de commissie VIA Register ter goedkeuring.
De commissie VIA Register beoordeelt hierbij of aan de eisen genoemd in 7.1 tot en met 7.4
wordt voldaan. De opleiding moet ook geaccrediteerd zijn voor de beroepsgroep.

8. Wijzigingen reglement.
8.1.

De wijzigingen van het reglement volgen de onderstaande procedure.

8.2.

Aanpassingen kunnen worden voorgesteld door de commissie VIA Register.

8.3 . De algemene ledenvergadering is het orgaan dat definitief beslist over de invoering
van wijzigingen van dit Reglement.
4

8.4.
Als door omstandigheden een wijziging van het reglement ten spoedigste
noodzakelijk direct dient in te gaan dan wordt deze wijziging voorwaardelijk door het bestuur
ingevoerd. Het bestuur dient deze wijziging ten spoedigste aan de leden kenbaar te maken.
De algemene ledenvergadering dient en spoedigste te beslissen of een wijziging definitief
wordt.

9. Inwerkingtreding
9.1.
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Reglement register artsen beoordelen
wils(on)bekwaamheid’ en treedt in werking op 9 juni 2018, bij de oprichting van de
Vereniging van Artsen Volksgezondheid.
9.2.
Gezien het bestaan van het register sinds 2012 geldt het volgende. De ingeschreven
artsen hebben een periode van 2 jaar om een verlenging van inschijving aan te vragen,
conform artikel 4, lid 8.

Aldus vastgesteld in de ALV van de VIA d.d. 11-04-2018,
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Bijlage: Voorwaarden herregistratie in VIA Register Wilsbekwaamheid
1.

Een “ooit” gevolgde opleiding

2. Door Commissie VIA Register aangemerkte noodzakelijke scholingsupdates,
bijvoorbeeld als het protocol vernieuwd wordt
3. VOG
4. Intervisie, ook wel Intercollegiale toetsing (ICT) van minimaal 2 uur per jaar, gericht
op sociaal medisch adviseren en indiceren met aandacht voor beoordelingen
wilsbekwaamheid
5. Minimaal aantal beoordelingen van vijf per jaar
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