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AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN LANING-BOERSEMA EN
VRIENS-AUERBACH
Ontvangen 10 juni 1992
De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I
Na artikel 80 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 80a
1. Tegen een weigering als bedoeld in artikel 80, zevende lid, laatste
volzin, kunnen de klager en degene over wie is geklaagd binnen drie
dagen schriftelijk verzet doen bij het regionale tuchtcollege.
2. De behandeling van de zaak wordt aangehouden totdat op het
verzet is beslist dan wel, ingeval geen verzet is gedaan, totdat de
betrokkene in de gelegenheid is gesteld de geweigerde gemachtigde of
raadsman te vervangen.
3. Het tuchtcollege beslist binnen veertien dagen nadat het verzet is
gedaan. De beslissing is met redenen omkleed. Daartegen staat geen
rechtsmiddel open. Van de beslissing wordt afschrift gezonden aan de
klager en degene over wie is geklaagd.

Artikel 88, zevende lid, wordt vervangen door:
7. De artikelen 80, zesde tot en met negende lid, en 80a zijn van
overeenkomstige toepassing.

Na artikel 97 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 97a
1. Tegen een weigering als bedoeld in artikel 97, derde lid, laatste
volzin, kunnen de betrokken inspecteur en degene op wie de voordracht
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betrekking heeft binnen drie dagen schriftelijk verzet doen bij het college
van medisch toezicht.
2. De behandeling van de zaak wordt aangehouden totdat op het
verzet is beslist dan wel, ingeval geen verzet is gedaan, totdat de
betrokkene in de geiegenheid is gesteld de geweigerde gemachtigde of
raadsman te vervangen.
3. Het college van medisch toezicht beslist binnen veertien dagen
nadat het verzet is gedaan. De beslissing is met redenen omkleed.
Daartegen staat geen rechtsmiddel open. Van de beslissing wordt
afschrift gezonden aan de betrokken inspecteur en degene op wie de
voordracht betrekking heeft.
Toelichting
Deze amendementen stellen bij weigering van een gemachtigde of
raadsman het rechtsmiddel van verzet open bij het college welks
voorzitter de weigering heeft uitgesproken. De amendementen betreffen
de tuchtrechtelijke procedure en de procedure tegen beroepsbeoefe–
naars wegens ongeschiktheid.
Laning-Boersma
Vriens-Auerbach
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