Schaamteloze
juridische
redenatie IGJ beperkt recht
benadeelde burger

Opt-in-toestemming voor het Landelijk SchakelPunt(LSP) is voor
mij tot drie maal toe buiten mijn wil genoteerd.
Op deze
website heb ik meerdere keren u op de hoogte gehouden over de
pogingen om er voor te zorgen dat toezichthouders toezien op
een correcte handelswijze en handhaven. Dat laatst gebeurt
niet. Zowel de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) als de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd(IGJ) hebben een broertje
dood aan die activiteiten. Naar analogie van een
handhavingsopdracht van de IGJ aan het Isala-ziekenhuis in
Zwolle vroeg ik de IGJ om handhavend op te treden tegen
apotheken die onterecht opt-in-toestemmingen van bezoekende
patiënten noteren. Eerder deed ik dat bij de AP in samenspraak
met de burgerrechtenvereniging Vrijbit. Bij de afhandeling van
de verzoeken blijkt hoe beide controlerende instanties
(waakhonden?) eigenlijk geen hand uitsteken. Ze doen zoveel
mogelijk moeite om het verzoek van de burger af te wijzen en
hem/haar te ontmoedigen. De wijze van handelen is op zijn
zachtst gênant te noemen en beperken de burger in hoge mate
zijn recht te halen. De controlerende instanties laten de
verdenking dan ook op zich dat zij het wederrechtelijk
handelen faciliteren dan wel sanctioneren.

IGJ
In eerste instantie vond de IGJ dat er wel sprake was van een
eigen belang dat ik had bij mijn handhavingsverzoek maar wees
men het af toch af. Dat was omdat een mondelinge
toestemming(die ik niet gegeven had) ook een rechtsgeldige
toestemming is voor het LSP. Hoewel (vermeende) toestemmingen
moeilijk achteraf te controleren zijn vond men dat de
apotheken geen overtreding hadden begaan. Vreemd was ook dat
men sprak van “mijn (al dan niet gegeven) toestemming. Daarmee
op zijn minst de indruk wekkend dat men mij maar half
geloofde. Tegen deze beslissing ging ik in bezwaar bij de
directie Wetgeving en Juridische zaken van het ministerie van
VWS waaronder de IGJ ressorteert.

Ontvankelijkheid
De juridische afdeling van het ministerie van VWS komt op een
merkwaardige en in mijn ogen schaamteloze wijze met een
redenatie waardoor ik niet ontvankelijk wordt verklaard. Ik
zou in de ogen van de juristen geen belanghebbende zijn.
Volgens artikel 1: 2 van de Algemene wet bestuursrecht(Awb) is
een belanghebbend degene wiens belang rechtstreeks betrokken
is bij het bestreden besluit. Om als belanghebbende in de zin
van de Awb te kunnen worden aangemerkt dient een natuurlijk
persoon een voldoende objectief bepaalbaar, actueel, eigen en
persoonlijk belang te hebben dat hem in voldoende mate
onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks door het
omstreden besluit wordt geraakt.

Vreemde redenering
Wat schrijft de hoofdinspecteur Eckhausen van de IGJ in het
besluit op bezwaar:
Om te kunnen verzoeken om handhaving is vereist dat verzoeker
is aan te merken als belanghebbende. Het is vaste
jurisprudentie (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2011: BP4700) dat

een verzoek tot handhaving dat is ingediend door een nietbelanghebbende, niet kan worden aangemerkt als een aanvraag in
de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Awb, waardoor de
afwijzing van zo’n verzoek geen besluit is als bedoeld in
artikel 1:3 lid l Awb.
U bent echter niet aan te merken als belanghebbende in de zin
van artikel 1:2 Awb.
Een verzoeker moet namelijk volgens vaste jurisprudentie van
de ABRvS een bijzonder individueel belang hebben dat hem
daarin onderscheidt van willekeurige anderen. Gedacht kan dan
bijvoorbeeld worden aan een directe concurrent van het bedrijf
dat de regels overtreedt die door de overtreding In een
nadeliger positie wordt gebracht dan de overtreder. Hieruit
volgt dat het algemeen belang dat met handhavend optreden is
gediend, niet (tevens) een persoonlijk belang van u kan vormen
bij uw verzoek tot handhaven (zie hiervoor: uitspraak RvS van
l6 februari 2011, nr. 201008062/1/H3 en 201008151/1/H3,
ECLI:NL:RVS:2011:BP4700). Het betreft namelijk geen bijzonder
individueel belang dat u onderscheidt van willekeurige andere
klanten van de door u genoemde apotheken. Het feit dat u ook
bij andere apotheken het theoretische risico van onterechte
aanmelding zonder toestemming loopt en dat iedereen zou moeten
worden behoed tegen dit risico maakt niet dat sprake is van
een dergelijk bijzonder individueel belang.
Aangezien u geen belanghebbende bent bij uw verzoek om
handhavend op te treden tegen apotheken waar u geen klant
bent, is uw verzoek geen aanvraag in de zin van artikel 1:3,
derde lid Awb. De afwijzing van dergelijk verzoek is dan ook
geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid noch tweede
lid Awb.
ABRvS= Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Jurisprudentie
Waar gaat de genoemde jurisprudentie (ECLI:NL:RVS:2011:BP4700)
over ? Bij nazoeken blijkt die uitspraak te gaan om een zaak
van een beruchte Dordrechtse huisjesmelker en kamerverhuurder
M.K. Omdat de gemeente probeerde deze activiteiten te
beteugelen. Als represaille teisterde die persoon de gemeente
met WOB-verzoeken en andere rechtszaken. Het geval dat de Raad
van State behandelde ging om twee panden, het OSB-gebouw en
het voormalige LTS-gebouw te Dordrecht. Die waren in het bezit
van de gemeente en de gemeente wilde daar woonruimtes in laten
maken en schakelde daar een niet aan M.K. gelieerd bedrijf,
Camelot, voor in. M.K. bestreed de handelswijze van gemeente
Dordrecht omdat de gemeente daarmee zich op zijn marktsegment
begaf. Er was rechtens geen enkele relatie tussen hem, de
eigenaar van het ontroerend goed(de gemeente) en de uitvoerder
namens de gemeente. Tot aan de Raad van State is telkens
bevestigd dat M.K.
ontvankelijk was.
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Kromme
Het kromme van het aanhalen van de aangehaalde jurisprudentie
is dat de hoofdinspecteur thans stelt dat ik geen bijzonder
individueel belang heb in de zin der wet. De onterechte
notering van een opt-in-toestemming is mij als individu
overkomen. Het is eigen en persoonlijk, onderscheidt mij van
anderen, en objectief bepaalbaar(schermafdrukken in mijn
bezit). Dat het niet meer actueel is ligt niet aan mij maar
aan het trage handelen van de toezichthouder(s). Los van mijn
persoon zijn er meerdere personen die het overkomen is, zoals
mijn echtgenote en op zijn minst twee andere artsen die mij
met naam bekend zijn. De redenatie dat ik ook geen individueel
belang heb als ik ook bij ander apotheken het theoretische
risico loop om onterecht aangemeld te worden is volkomen
onjuist. Immers, het gaat niet om een theoretisch risico. Het
is realiteit, bewezen door mijn meldingen. De IGJ gebruikt de

uitspraak van de Raad van State volkomen ten onrechte als een
stok om mee te slaan.

Tendens
Ook uit andere bron heb ik vernomen dat de overheid dezelfde
weg probeert te bewandelen om klagende(in haar ogen lastige)
burgers de pas af te snijden. Het trieste is dat daarmee een
fundamenteel recht van de burger met de voeten getreden wordt,
namelijk het recht om zich te verweren tegen onterechte
handelingen.. Als een individueel persoon niet kan opkomen
(door niet ontvankelijkheid) tegen inbreuken op fundamentele
mensenrechten moet je dan direct door naar Straatsburg? Daar,
bij het Europese hof Voor de Rechten van de Mens(EVRM) gaat
het juist om belangen van individuele burgers.
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