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De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 81 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 81 a

1. De voorzitter van het regionale tuchtcollege kan, zonder dat artikel
81 toepassing heeft gevonden, kennelijk niet-ontvankelijke en kennelijk
ongegronde klachten, alsmede klachten die naar zijn oordeel van onvol–
doende gewicht zijn, binnen dertig dagen nadat zij ter kennis van het
tuchtcollege zijn gebracht, bij met redenen omklede beslissing afwijzen.

2. Van de beslissing wordt een afschrift gezonden aan de klager en
degene over wie is geklaagd.

3. De voorzitter kan zich bij de uitoefening van de in het eerste lid
bedoelde bevoegdheid door de plaatsvervangend voorzitter doen
vervangen.

ArtikelSlb

1. Tegen de beslissing, bedoeld in artikel 81 a, kan de klager binnen
veertien dagen na de verzending van het afschrift van de beslissing,
schriftelijk verzet doen bij het regionale tuchtcollege.

2. Ten gevolge van dat verzet vervalt de beslissing, tenzij het tucht–
college het verzet niet-ontvankelijk of ongegrond verklaart.

3. Is het tuchtcollege van oordeel dat de klacht kennelijk niet-ontvan–
kelijk, kennelijk ongegrond, of van onvoldoende gewicht is, dan kan zij
zonder nader onderzoek het verzet ongegrond verklaren, echter niet dan
na de klager en degene over wie geklaagd is, in de gelegenheid te
hebben gesteld te worden gehoord.

4. De beslissing tot niet-ontvankelijk– of ongegrondverklaring is met
redenen omkleed. Daartegen staat geen rechtsmiddel open. Artikel 81 a,
tweede lid, is van toepassing.
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Toelichting

De consequentie van de voorgestelde formulering van artikel 81 zou
een taakverzwaring betekenen voor de tuchtcolleges die niet noodzakelijk
lijkt. Immers kennelijk ongegronde klachten moeten ook zonder vooron–
derzoek kunnen worden afgewezen. In dit amendement wordt naar
analogie van de Advokatenwet aan de voorzitter van het medisch tucht–
college de bevoegdheid toegekend, klachten die kennelijk ongegrond,
niet-ontvankelijk of van onvoldoende gewicht zijn zonder nader
onderzoek - maar wel gemotiveerd - af te wijzen, met daaraan
gekoppeld de mogelijkheid van verzet van klager tegen deze beslissing
(conform artikel 46 gen 46h Advokatenwet)
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