Leidraad
Viseringen

Aruba, 1 december 2013

Onderzoek naar
aanleiding van
aanvraag

Leidraad viseringen

Directie Volksgezondheid Aruba
Voorwoord
Sinds 2009 zijn concrete plannen voor
de
introductie
van
de
Landsverordening beroepen in de
gezondheidszorg. Het is van groot
belang om voorbereidingen te treffen
voor de overgang tot een stringente
registerstelsel. Ook voor de huidige
dagelijkse
werkzaamheden
dient
interne leidraden, handleidingen en
processen vastgesteld worden.
Na de verkiezing en installatie van een
nieuwe kabinet is besloten om een
eigen leidraad van de afdeling te
vervaardigen. Deze kan later als basis
dienen voor de leidraad van het
onafhankelijke
BIG-register
van
Aruba.
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Managementteam Directie
Volksgezondheid

Inspectierichtlijn no. 2013-02

Leidraad viseringen

Directie Volksgezondheid Aruba
Leidraad Viseringen
Artikel 1

Viseringen

In deze regeling wordt verstaan
onder:
1. Registerhouder: het
bestuursorgaan belast met de
registratie en/of viseringen van
wettelijk en bestuursrechtelijk
erkende beroepen op het gebied
van de gezondheidszorg;
2. Aanvraag: een schriftelijk of
elektronisch bericht aan de
Registerhouder over het mogen
uitoefenen van beroep;
3. Werknemer: degene die ten
behoeve van een
beroepsbeoefenaar een
aanvraag indient;

4. Beroepsbeoefenaar: een bij wet
erkende beroepsbeoefenaar op
het gebied van de
gezondheidszorg.
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1.Voor de uitoefening van beroep
dient een aanvraag te worden
ingediend en toegewezen.
2. Indien de registerhouder geen
bezwaar heeft, wordt de aanvraag
toegewezen voor een bepaald termijn.
3. In geval van een vergunning
kunnen, met instemming van de
Minister van Volksgezondheid en
Sport, bijzondere vergunningsvoorwaarden daaraan worden
verbonden.
4. Bij verstrijking van het termijn
bedoeld in het tweede lid, dient een
aanvraag te worden ingediend voor
verlenging.
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Artikel 2
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Artikel 4
De Registerhouder bevestigt de
ontvangst van de aanvraag zo spoedig
mogelijk.

Artikel 5
1.De registerhouder tracht binnen 6
weken een onderzoek naar aanleiding
van de aanvraag af te ronden.
2. Indien de termijn, bedoeld in het
eerste lid door technische redenen zal
worden overschreden, kan de termijn,
bedoeld in het eerste lid, verlengd
worden met drie weken. De klager
wordt hierover schriftelijk of
elektronisch geïnformeerd.

Een aanvraag wordt nader onderzocht
op de volgende gronden:
A
Bewijs van bevoegdheid;
B
Bewijs van bekwaamheid;
C
Strafrechtelijke of
tuchtrechtelijke genomen
maatregelen tegen
beroepsbeoefenaar.
D
Bezwaren aan de kant
van Inspectie.

Artikel 7
Indien het een verlenging betreft
wordt een aanvraag marginaal
onderzocht, behalve voor wat betreft
atikel 6, onderdeel B en D.

Artikel 8
Een viseringsaanvraag kan worden
afgewezen op de volgende gronden:
A. Schending van artikel 6 van
deze leidraad;
B. In geval van vergunning, geen
bewijs van onvoorziene tekort;
C. Gewichtige redenen
voortvloeiende uit wet, beleid of
openbare orde en goede zeden.

Artikel 9
Tegen een afwijzend besluit kan de
verzoeker in bezwaar gaan conform de
Landsverordening administratieve
rechtspraak.

Artikel 10
Bij het onderzoek en het besluit neemt
de registerhouder de geheimhoudingsplicht voortvloeiende uit ambt en
beroep in acht.

Artikel 11
Zo spoedig mogelijk na het eind van
het onderzoek stelt
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1. Een aanvraag bevat:
a. de naam, adres,
telefoonnummer of andere
contactgegevens van de
beroepsbeoefenaar of diens
werknemer;
b. de dagtekening van de
aanvraag en een geldige
identiteitsbewijs van de
beroepsbeoefenaar;
c. een termijn en werkplaats waar
de beroepsbeoefenaar diens
beroep wil uitoefenen.
2. Indien niet voldaan is aan het
eerste lid, stelt de
Registerhouder de verzoeker in
de gelegenheid binnen een
maand de aanvraag aan te
vullen. Indien die termijn
verstreken is zonder dat de
aanvraag is aangevuld, kan de
Registerhouder besluiten de
aanvraag niet in behandeling te
nemen.

Artikel 6
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de Registerhouder een verklaring vast
omtrent het onderzoek naar
aanleiding van de aanvraag. De
verklaring bevat de conclusies van de
Registerhouder en het besluit voor
toe- of afwijzing.

Artikel 18
Deze regeling wordt aangehaald als:
Leidraad Viseringen.

Artikel 12
Het besluit voor toe- of afwijzing
wordt ter kennis gesteld van de
verzoeker.

Artikel 13
Een aantekening van het besluit wordt
opgenomen in het register van de
Registerhouder.

Artikel 14
Indien de Registerhouder in enige fase
van het onderzoek een redelijk
vermoeden krijgt dat sprake is
van het plegen van een strafbaar feit,
wordt dit ter kennis van het Openbaar
Ministerie gebracht, tenzij bij of
krachtens wettelijk voorschrift anders
is bepaald.

Artikel 15
Een ieder kan op schriftelijk verzoek
ter kennis worden gebracht van het
opgenomen besluit in het register in
de zin van artikel 13 van deze
leidraad.

Artikel 16

Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 december 2013.
Inspectierichtlijn no. 2013-02
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Artikel 17
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Bij de overgang tot deze nieuwe
regeling worden termijnen voor werken verblijfsvergunningen in acht
genomen.

Leidraad viseringen

Directie Volksgezondheid Aruba

Deze Leidraad is een schriftelijke
bevestiging en verruiming van een
bestendig bestuurspraktijk.
Veranderingen in de organisatie en
ontwikkelingen op het terrein van
wetgeving noopt tot de vervaardiging
van een eerste Leidraad.

Artikelsgewijs
Artikel 1
Viseringsaanvragen kunnen schriftelijk
en elektronisch ingediend worden.
Verzoeker kan de beroepsbeoefenaar
of de werknemer zijn.

Artikel 2
Viseringsaanvragen zijn nodig voor
een toewijzing voor de uitoefening van
beroep. Dit geldt voor een bepaald
termijn, afhankelijk van de
bevoegdheidsregeling (soms is dat per
land van studie, bijvoorbeeld artikel 2
Landsverordening uitoefening
geneeskunst). In geval van een
vergunning, kunnen
vergunningsvoorwaarden worden
gegeven. Indien de
beroepsbeoefenaar nog langere tijd in
Aruba het beroep wil uitoefenen, dient
een aanvraag te worden geleverd voor
verlenging.

Artikel 3 en 4
Het is belangrijk voor het proces dat
de personalia, contactgegevens, etc.
kenbaar zijn. Ook is het voor de
rechtszekerheid nodig dat ontvangst
van de aanvraag wordt bevestigd.
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De termijn van de Landsverordening
administratieve rechtspraak (6 weken)
wordt gehanteerd. Indien verlenging
nodig is, wordt een schriftelijk
beslissing hieromtrent aan de
verzoeker gestuurd.

Artikel 6
Over de gronden het volgende.
Bewijs van bevoegdheid is het
diploma of getuigschrift, geen
cursuscertificaten. Een verklaring van
de school dat de opleiding is voltooid
kan onder bepaalde voorwaarden
voldoende zijn, mits visering van
originele diploma’s zo spoedig
mogelijk plaats vindt. Bewijs van
bekwaamheid is bijvoorbeeld de
inschrijving in het BIG-register voor
Nederlandse diploma’s. Voor andere
diploma’s zijn voldoende ervaring in
specialisme, geen onderbroken
curriculum vitae, e.d. andere
bewijsstukken voor bekwaamheid.
Strafrechtelijke of tuchtrechtelijke
genomen maatregelen tegen
beroepsbeoefenaar zijn ook van
belang. Doorhaling in het BIGregister, uitspraak van een
tuchtcollege, strafrechtelijke sancties,
deze zijn allemaal van belang.
Bezwaren aan de kant van
Inspectie zijn bijvoorbeeld recidive
klachten, zonder dat dit tot een tuchtof andere maatregel heeft geleid.
Repeat offenders worden
gesignaleerd.

Artikel 7 en 8
Bij een verlenging is een nader
onderzoek niet noodzakelijk, behalve
voor wat betreft de bekwaamheidseis
en recidive klachten. Het niet
voldoende volgen van bij- en
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ALGEMEEN

Artikel 5

Pagina

TOELICHTING

Leidraad viseringen

Directie Volksgezondheid Aruba
nascholing, en recidiveklachten tegen
de beroepsbeoefenaar kunnen in
overweging worden genomen.
De afwijzingsgronden zijn gegrond op
artikel 6. Ook in geval van art.3
Landsverordening uitoefening
geneeskunst dient een onvoorzien
tekort te worden bewezen door de
werkgever. Onderdeel C is een
vangnet bepaling voor onvoorziene
gevallen waarin het niet redelijk is om
een visering te geven. Te denken valt
aan een vergunningsgerechtigde (art.
3 Landsverordenig uitoefening
geneeskunst) die diens zoon/dochter
te werk wil gaan stellen als
doktersassistent terwijl die een nieterkende diploma geneeskunde heeft
behaald.

Artikel 9 en 10
Tegen de beslissing is de weg open
van de LAR. De LAR-commissie zal
overgaan tot overweging van de
beslissing.
Het geheimhoudingsplicht geldt

Artikel 14
Het artikel brengt met zich mee een
meldingsplicht in geval er sprake is
van een vermoeden van een strafbaar
feit. De verdere afhandeling valt onder
de competentie van het Openbaar
Ministerie.

Artikel 15
Een ieder kan schriftelijk verzoeken of
een beroepsbeoefenaar bevoegd is om
diens beroep hier te Lande uit te
oefenen. De bepalingen van de
Landsverordening persoonsregistratie
worden hierbij in acht genomen.

Artikel 16
Het artikel bepaalt dat afwijking van
deze leidraad mogelijk is in geval het
noodzakelijk is in de zin van de
Landsverordening toelating en
uitzetting.

onverkort. Alleen het besluit van toeof afwijzing is openbaar.

Artikel 11 en 12
In een verklaring wordt het onderzoek
weergegen, in de vorm van
conclusies, inclusief de beslissing: toeof afwijzing. Deze beslissing wordt
medegedeeld aan de verzoeker.
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Bevoegde beroepsbeoefenaren worden
bijgehouden. Van onbevoegde
beroepsbeoefenaren wordt
aantekening gehouden, zo ver
mogelijk.

7

Artikelen 13

