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AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN LANING-BOERSEMA EN
NETELENBOS
Ontvangen 28 januari 1992
De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:
Artikel 83 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid vervalt de derde volzin.

II
Na het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:
2. De klager en degene over wie is geklaagd kunnen getuigen eri
deskundigen ter terechtzitting uitnodigen of bij deurwaardersexploit
oproepen; in geval van oproeping gelden voor hen dezelfde verplich–
tingen als voor getuigen en deskundigen opgeroepen door het tucht–
college.

In het derde lid wordt na de eerste volzin een volzin toegevoegd,
luidende:
De getuigen en deskundigen zijn verplicht op de gestelde vragen te
antwoorden, onderscheidenlijk de van hen gevorderde diensten te
verlenen.

IV
In het vijfde lid wordt na «deskundigen» ingevoegd: opgeroepen door
het tuchtcollege.

In het vijfde lid wordt na «dagvaarding,» ingevoegd: uit 's Rijks kas.
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VI

Aan het vijfde lid worden twee volzinnen toegevoegd, luidende:
De voorzitter begroot op overeenkomstige wijze de schadeloosstelling
voor getuigen en deskundigen, opgeroepen of uitgenodigd ingevolge het
tweede lid, welke ten laste komt van degene door wie zij zijn opgeroepen
of uitgenodigd. Deurwaarders ontvangen voor de werkzaamheden
verricht ingevolge het tweede lid, van hun opdrachtgever een vergoeding
overeenkomstig de bepalingen van het tarief van justitie-kosten en
salarissen in burgerlijke zaken.
Toelichting
Het is wenselijk de mogelijkheid voor de klager of degene over wie is
geklaagd, getuigen en deskundigen op te roepen of uit te nodigen, te
handhaven. Het ontbreken van deze mogelijkheid wordt gezien als een
onnodige achteruitgang van hun positie ten opzichte van de huidige
tuchtcollegeprocedure.
Laning-Boersema
Netelenbos
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