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Ontvangen 28 januari 1992

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I

Artikel 62, derde lid, wordt vervangen door:
3. De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door

regionale tuchtcolleges, in beroep door een centraal tuchtcollege,
alsmede in beroep in cassatie door de Hoge Raad.

II

In artikel 64, derde lid, wordt «tuchtcollege» vervangen door: college.

Na artikel 89 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 5a. Procedure in beroep in cassatie

Artikel 89a

1. Tegen een beslissing van het centrale tuchtcollege kan binnen
dertig dagen na de dag van verzending van het afschrift van die
beslissing bij de Hoge Raad beroep in cassatie worden ingesteld door:

a. de klager, voor zover zijn klacht is afgewezen, of voor zover hij
niet-ontvankelijk is verklaard;

b. degene over wie is geklaagd;
c. de in artikel 80, eerste lid, onder d, bedoelde hoofdinspecteur en

regionale inspecteur.
2. Het beroep wordt ingesteld bij verzoekschrift, namens de inzender

te ondertekenen door een advocaat.
3. De artikelen 88, tweede lid, tweede volzin, alsmede derde, vierde,

zesde en zevende lid, en 89 zijn van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat
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a. de behandeling op de terechtzitting en de beslissing geschieden
door de burgerlijke kamer van de Hoge Raad;

b. een afschrift van het verzoekschrift en van de beslissing ook wordt
gezonden aan de overige personen, die beroep in cassatie hadden
kunnen instellen;

c. het verzoekschrift kan worden toegelicht door de advocaat die het
verzoekschrift ondertekende;

d. de onder b bedoelde personen zich door een advocaat kunnen doen
vertegenwoordigen;

e. het centrale tuchtcollege kan worden uitgenodigd inlichtingen te
verstrekken;

f. een afschrift van de beslissing mede wordt toegezonden aan het
centrale tuchtcollege.

4. De procureur-generaal wordt door de Hoge Raad gehoord.
5. Artikel 78 is van overeenkomstige toepassing.

IV

In artikel 90, eerste lid, wordt na «artikel 87, eerste lid,» ingevoegd: en
89a, derde lid, onderf,.

V

Na artikel 99 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 99a

1. Tegen een eindbeslissing van het centrale tuchtcollege als bedoeld
in artikel 98 kan binnen dertig dagen na de dag van verzending van het
afschrift van die beslissing bij de Hoge Raad beroep in cassatie worden
ingesteld door degene op wie de beslissing van het centrale tuchtcollege
betrekking heeft, alsmede door de betrokken inspecteur.

2. Artikel 89a, tweede lid, derde lid, onder a, c, e en f, en vierde lid, is
van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Het wordt wenselijk geacht te voorzien in de mogelijkheid van beroep
in cassatie bij de Hoge Raad ten aanzien van de beslissingen van het
centrale tuchtcollege, omdat dat van belang is voor de rechtseenheid
binnen het Nederlandse recht als geheel. De regeling is opgezet in de lijn
van de geldende, in het Medisch Tuchtreglement opgenomen regeling.

Laning-Boersema
Vriens-Auerbach
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