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19522 Regelen inzake beroepen op het gebied van de
individuele gezondheidszorg (Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg)

Nr. 52 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KOHNSTAMM TER
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 41
Ontvangen 10 juni 1992

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 80 worden na het tweede lid twee nieuwe leden ingevoegd,
luidende:

3. Degene die het vooronderzoek verricht kan, indien de zaak hem
daartoe geschikt voorkomt, bij het horen van de klager en degene over
wie is geklaagd, een minnelijke oplossing beproeven.

4. Indien een minnelijke oplossing mogelijk blijkt, wordt deze op
schrift gesteld en door de klager en degene over wie is geklaagd onder–
tekend. Met een aldus vastgestelde minnelijke oplossing geeft de klager
te kennen zijn klacht in te trekken.

Toelichting

Het grote aantal afgewezen klachten in het tuchtrecht geeft aanleiding
te geloven dat communicatiestoornissen soms meer de oorzaak zijn van
de aangebrachte klacht dan tuchtwaardig gedrag. Het wetsvoorstel geeft
in dat geval de mogelijkheid de klacht niet-ontvankelijk te verklaren. De
evaluatie van het wetsvoorstel in de praktijk zal leren in hoeverre meer
dan thans van de niet-ontvankelijkverklaring gebruik zal worden gemaakt.
In een civiele procedure kan de rechter «in alle gevallen, en in elke stand
van de zaak, wanneer deze hem voor minnelijke schikking vatbaar schijnt

partijen gelasten ... voor zich .... te verschijnen, teneinde een
vereniging te beproeven». Ook de deken kan krachtens de Advokatenwet
«in alle gevallen en in elke stand van de zaak, de klachten in der minne
schikken».

Het onderhavige amendement strekt ertoe de mogelijkheid te bieden
aan degene die krachtens artikel 81, eerste lid, met het vooronderzoek is
belast om tijdens het vooronderzoek een comparitie van partijen te
gelasten.

Kohnstamm
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